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Mark Nutsford werpt nog een kritische blik op de plaatsing van de eerste seniorrubriek met de latere reservekampioene Marjan 26 op kop

Teruggekochte Talentdochter van Ko en Lennert de Haan wint HHH-show

Eindelĳk goud voor Geertje
Van de zes koeien die in 2012 het HHH-podium bestegen, wist
alleen Marjan 26 opnieuw een titel te bemachtigen. Maar prolongatie van het algemeen kampioenschap zat er niet in. De
Blitzdochter kreeg in Zwolle klop van Reiertjeshoeve Geertje 407.
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ĳfdekalfs, zesdekalfs, zelfs negendekalfs. Roodbontjury Mark Nutsford
keek in de oudste rubriek zĳn ogen uit.
De inderhaast ingevlogen Britse melkveehouder verving tĳdens de HHH-show
John Gribbon, die zich kort voor de keu-

ring ziek afmeldde. ‘Wereldwĳd kom je
op keuringen bĳna nergens zoveel oude
koeien in één rubriek tegen. Ik vind het
een eer dat ik deze klasse mag jureren.’
Onder meer tweevoudig NRM-winnares
OV Nueva (v. Sputnic) van Marco Nieuwen-

huis uit Klarenbeek maakte haar opwachting in de ring. Vooral de enorm
hoge, brede achteruier van de robuuste,
negen jaar oude Nueva sprak tot de verbeelding. Maar Nutsford koos liever voor
koeien met iets meer melkopdruk en
stĳl, zoals Zeedieker Mon-Chri 1 van Landbouwsluis uit Genemuiden. Met haar
lange hals en vrouwelĳke voorkomen
veroverde Mon-Chri de 1b-positie achter
de amper zes weken terug voor de vĳfde
keer gekalfde Reiertjeshoeve Geertje 407 van
Ko en Lennert de Haan uit Beerta. In bovenbouw, met name op de lendenen, was
de donkerrode, jeugdige Talentdochter
sterker dan Mon-Chri, terwĳl haar uier
met de ietwat speels geplaatste spenen

Ko de Haan: ‘Dit is toch fantastisch?’
Nog vóór ze de roodbonttitel won, was
Reiertjeshoeve Geertje 407 (v. Talent) al
op de foto gezet. Fokker en eigenaar Ko
de Haan uit Beerta regelde dat omdat
Geertje gelĳktĳdig met drie dochters
deelnam aan de HHH-show.
Het verhaal van de Geertjes is bĳzonder.
‘We hebben Geertje deze zomer teruggekocht op de veiling van Jan en Ria Haandrikman in Beilen. Als kalf had ik haar
aan hen verkocht, ze waren op zoek naar

68

een donkerrood kalf om mee te fokken.
Ik zei, joh, ik heb hokken vol met van
die Talentjes, kom er maar een uitzoeken. Dat ze nu, jaren later, met drie van
haar dochters op de keuring is, dat is
toch fantastisch?’, vertelt Ko de Haan na
afloop van de fotoshoot in de voorring.
De toch al bĳzondere dag kreeg voor De
Haan extra glans toen Geertje 407 enkele
uren later opnieuw voor de lens kwam,
nu als algemeen kampioene roodbont.
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Reiertjeshoeve Geertje 407 (v. Talent), algemeen kampioene
Prod.: 5.06 329 9956 4,19 3,34 lw 85

zich nog royaal boven de hak bevond.
In de finale trof Geertje – een koe met
een bĳzondere levensgeschiedenis (zie
kader) – een tegenstander van formaat in
Marjan 26. De Blitzdochter van Hendrik
Jan Arendsen Raedt uit Barchem won in
2012 het algemeen kampioenschap op de
HHH-show. Aan kwaliteit had ze sindsdien niets ingeboet. Met haar sterke
voorhand, haar fraaie lichaamsbalans en
haar ondiepe uier rekende ze in haar rubriek vrĳ eenvoudig af met de harmonisch gebouwde Stouwdamshof Malve 133
(v. Stouwdamshof 274) van de familie
Van ’t Hof uit Oosterwolde.
Maar Geertje – een laatbloeier, ze viel
nooit eerder in de prĳzen – was een ander verhaal. Nutsford toonde zich bĳzonder gecharmeerd van de Groningse
Talentdochter, die twee keer vaker gekalfd had dan Marjan. Hĳ verkoos Geertje tot seniorkampioene met Marjan als
haar secondante. ‘Geertje laat nog net
even wat meer bloei op haar uier zien en
ze is vandaag iets scherper dan Marjan.’

Steegink ook beste bedrĳfsgroep
De seniorkampioene bleek haar exterieurtalent ook door te geven aan de volgende generatie. In de middenklasse eiste haar Classicdochter Geertje 408 een
finaleplek op. Voor de titels kwam de
breed gebouwde pupil van Alex Verwaĳen uit Beilen met haar vast aangehechte,
mooi beaderde melkklier evenwel niet
in aanmerking, net zo min als de lange,
soepel bewegende Dĳkstar Connie 70 van
Freek Bongers uit Egchel.
Van meet af aan was duidelĳk dat de

titelstrĳd zich zou afspelen tussen
Jotandochter Heerenbrink Jenny 205 en de
Savardzussen Wilhelmina 472 en Bons-Holsteins Aaltje 93. De melktypische en breed
gebouwde Jenny van Jan en Irma Steegink uit Okkenbroek – ook leveranciers
van de beste bedrĳfsgroep – was gewapend met een vast aangehechte uier met
daarin een sterke ophangband. Wilhelmina 472 van Teus van Dĳk uit Giessenburg was royaal ontwikkeld en stĳlvol
gebouwd, maar voorzien van een even
vlak kruis. Aaltje 93 van Nico en Lianne
Bons uit Ottoland toonde juist een breed,
hellend kruis, een puike achteruier en
een fraaie middenhand. ‘Deze koe geniet
van het showen’, stelde Nutsford. Resoluut wees hĳ Aaltje aan als winnares,
terwĳl Jenny de reservetitel pakte.

uit Laren. Van dat duo was de jeugdige
Geertje 409 – nota bene opnieuw een
dochter van seniorkampioene Geertje
407 – de sterkste. De Securedochter, die
Oudenampsen in gezamenlĳk eigendom
heeft met Wim Veneklaas Slots, was
sterker in uier en in beenwerk dan stalgenote Huntje Holstein Ampel 372.
Hiltje 388 (v. Leonard) van Klaas en Lutske
Reitsma-Kloosterman uit Broeksterwoude kreeg in haar rubriek sterke concurrentie van Annie 127 (v. Joyboy) van de
familie Pellikaan uit Meerkerk. In beenwerk was Hiltje de betere van de twee,
maar Annie beschikte over andere troeven: een fraaie ribbenpartĳ, een brede
voorhand en een symmetrische uier met
hoog aangehechte achterkwartieren.
Het kampioenslint kwam uiteindelĳk
om de borst van Annie 127, terwĳl de reservetitel voor Barendonk Emma 220
was. Nutsford stak zĳn sympathie voor
de kampioensvaars niet onder stoelen of
banken: ‘Deze vaars heeft alles wat ik
graag wil zien in een vaars.’ En om dat te
benadrukken wees hĳ niet de middenklaskampioene Aaltje, maar Annie aan
als algemeen reservekampioene van de
roodbontkeuring. En het algemeen kampioenschap? Nutsford, die onder de indruk was van de vele oudere koeien,
koos voor de kampioene met de meeste
kalvingen: Reiertjeshoeve Geertje 407. l

Nauwelĳks ondereind
Over publieke belangstelling had de organisatie van de HHH-show niet te klagen. Sowieso waren er in Zwolle weinig
wanklanken te horen. Niet alleen de opkomst van het publiek was hoog, ook
ontbraken er relatief weinig van de opgegeven koeien in de Ĳsselhallen. Bovendien was het niveau van de keuring
hoog. Ondereind was nauwelĳks te bespeuren. Neem de eerste vaarzenrubriek. Maar liefst vĳftien stuk voor stuk
fraaie vaarzen verschenen in de ring.
Op kop kwam Barendonk Emma 220, een
jonge Jotandochter van de familie Hermanussen uit Beers. Met haar ondiepe
uier, haar sterke bovenbouw en het prima beengebruik rekende ze af met twee
Securezussen van Henk Oudenampsen

Annie 127 (v. Joyboy), kampioene vaarzen
Prod.: 2.06 172 4903 4,25 3,12 lw 110 l.l.
Bons-Holsteins Aaltje 93 (v. Savard), kamp. midden
Prod.: 2.10 363 9560 4,30 3,63 lw 100
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