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Lange, evenredige frames met goede kruispartĳen
typeerde de groep van Jotan

Hunter etaleerde een collectie jeugdige vaarzen met goed gevormde en vast
aangehechte uiers. De stap van de dieren was vlot en recht vooruit

Amerikaanse Man-O-Manzoon uit de Delliafamilie
toont meest uniforme dochtergroep

Hunter zet de toon
De HHH-show kreeg op het nippertje een uitbreiding in het programma. Niet twee, maar drie dochtergroepen gaven in Zwolle
acte de présence. Theo van Vliet toonde lef door uit eigen stal
een collectie te vormen van zĳn zelf gefokte Giessen Struik.
tekst Tĳmen van Zessen
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p de valreep kreeg het programma
van de HHH-show er nog een dochtergroep bĳ. Eigenlĳk een dochtergroep
en bedrĳfsgroep ineen, want alle Struikdochters hadden het bedrĳf van Theo
van Vliet als thuisbasis. De veehouder
uit Nieuwlande is tevens de fokker van
Giessen Struik (v. Shottle) waar importeur
Veecom vĳf dochters van presenteerde.

Struik is getest in Italië en was daar ooit
de hoogst scorende stier voor exterieur.
Zĳn moeder, Charity 504 (v. Starleader),
werd in 2004 algemeen kampioene op de
NRM. In de ringen van de HHH-show
kwamen haar kleindochters voor de dag
als solide dieren met een correct, breed
gebouwd frame. De groep was wel de
minst uniforme groep van de dag; met

name aan melkopdruk ontbrak het een
aantal dieren en ook het beengebruik
liet bĳ een aantal dieren te wensen over.

Evenredige Jotans
De groep van Jordanzoon Jotan kwam
sterker voor de dag. Namens importeur
Masterrind etaleerden de dieren lange,
evenredige frames met goede kruispartĳen en een sterke bovenbouw. De uiers
waren met name voorin goed aangehecht
en voorzien van een prima speenplaatsing. Sommige dieren mochten in de achteruier even hoger zĳn aangehecht. Het
beengebruik was voldoende, een enkeling mocht een meer parallelle beenstand in achteraanzichtw vertonen.
Cookiecutter Mom Hunter presenteerde de
meest uniforme dochtergroep. De Amerikaanse CRV-stier, die stamt uit de Delliafamilie, etaleerde een collectie jeugdige
vaarzen met goed gevormde en vast aangehechte uiers. De ophangband kliefde
duidelĳk in de melkklieren die tot hoog
in de dam zichtbaar waren. De stap van
de dieren was vlot en recht vooruit. Hunter (v. Man-O-Man) fokt ruim ontwikkelde dieren met veel inhoud. Op stand leek
de bovenbouw wel een aandachtspunt. l

Roy Schers: ‘Deelname Young Breeders is een tĳdrovende hobby’
Winst bĳ een van de drie competities die
de Young Breeders organiseren tĳdens
de HHH-show, vraagt een gedegen voorbereiding. Zo hield Roy Schers zĳn pink
R-Champ Ficky 4 al een half jaar bĳ huis
apart in de wei, waar hĳ haar wekelĳks
waste en haar volop hooi bĳvoerde. Het
leverde hem dit jaar twee titels op: de
22-jarige Schers won de strĳd van het
toilet en zĳn pink kreeg de titel voor het
beste exterieur. Beide keren liet hĳ Bettie Altenburg achter zich.
‘Ficky is van een vriend van mĳn vader,
Bart Seuntiëns uit Knegsel. We hebben
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zelf geen bedrĳf, maar wel een paar hectare weide waar ze afgelopen maanden
mocht lopen.’
Schers zat afgelopen jaren regelmatig
tĳdens de kampioenschappen in de top
drie, maar kampioen werd hĳ nog niet
eerder. ‘Het moet een beetje meezitten
natuurlĳk, maar je moet er ook tĳd in
willen stoppen. Het is wel een tĳdrovende hobby.’
De jongeren tot dertig jaar streden ook
om de titel showmanship. Bĳ dit onderdeel zegevierde Rene van der Wind. De
reservetitel ging naar Cees Albring.
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