KEUR I NG

Na 25 edities voorziet de Holland Holstein sHow nog altĳd in
het ‘wĳ-gevoel’ van Nederlandse fokkers

Van eliteclub naar open show
In 1989 brachten vĳftien leden van de Holland Holstein Herds
ruim 50 koeien bĳ elkaar tĳdens de kerstshow in de Ĳsselhallen in
Zwolle. Nu, 25 edities later, staan er bĳna 400 dieren in de catalogus. Met name het toevoegen van de Young Breeders zien
betrokkenen uit heden en verleden als een gouden greep.
tekst Florus Pellikaan
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en begrip, tot die status is de jaarlĳkse Holland Holstein sHow net voor
het wisselen van het jaar in december allang uitgegroeid. Ook voor de komende
maand staat op de elfde en twaalfde december de show weer op de agenda, voor
de vĳfentwintigste keer zelfs.
Hoe komt het dat de keuring, georganiseerd door vrĳwilligers van de HHH-vereniging en waaraan leden uit het gehele
land kunnen deelnemen, nog altĳd be-

staansrecht heeft? Huidig voorzitter van
Holland Holstein Herds Hans Puttenstein doet een eerste voorzet: ‘Voor iedereen en voor iedere holsteinﬁlosoﬁe is
op de HHH-show ruimte en respect. Een
veehouder kan deelnemen aan een eerlĳke competitie met een koe die hĳ zelf
heeft geselecteerd en waar hĳ trots op is
vanuit een eigen kĳk op de fokkerĳ.
Wanneer deze koe er dan optimaal voor
komt te staan op de keuringsdag, zorgt

Het keuringsverslag in Veeteelt van de eerste editie van de
HHH-show in 1989
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dat voor tevredenheid en creëren we met
elkaar een wĳ-gevoel.’
Dat deelname aan de HHH-show leeft,
blĳkt uit de opgaves voor de komende
jubileumeditie. ‘Met bĳna 400 opgegeven dieren kiezen we weer voor een
tweedaags evenement. Destĳds gingen
we noodgedwongen terug naar één dag,
omdat we zowel het aantal koeien als
het publiek zagen afnemen. De laatste
jaren zit hier door verdere professionalisering, ingezet onder mĳn voorganger
Johan Schep, weer een duidelĳk stĳgende lĳn in, waardoor het gewoon niet
meer in één dag past’, aldus Puttenstein.

Vroeger lid op uitnodiging
De HHH-vereniging begon een aantal jaren voordat de eerste show in 1989 werd
georganiseerd met zo’n 25 leden. De vereniging vulde het gat dat was ontstaan
na het ophouden van de studievereniging Noord-Amerikaanse zwartbonten.
Theo Grifﬁoen is vanaf de start bĳ de
HHH-vereniging betrokken. De inmiddels zeventigjarige oud-melkveehouder
uit Nieuw-Roden weet zich het begin
nog goed te herinneren. ‘Vroeger bestond de fokkerĳ uit kleine regionale
verenigingen, maar door fusies ontstonden er grotere lichamen en kwam er
minder ruimte voor betrokkenheid van
fokkers. Vanuit de behoefte om fokkerĳzaken met elkaar te bespreken werd de
Holland Holstein Herds opgericht. Het
zorgde voor het wĳ-gevoel.’
In de beginjaren werd de vereniging gezien als een elitaire groep fokkers die
kritisch was en waaraan alleen op uitnodiging nieuwe leden werden toegevoegd.
‘Ik weet nog goed dat Theo Grifﬁoen mĳ

op een zaterdagmiddag belde of ik lid
wilde worden. Nou, dat was een grote
eer’, vertelt oud-voorzitter Arend Withaar. Volgens Grifﬁoen werd voor deze
werkwĳze gekozen, omdat er van alle leden een persoonlĳke inbreng werd verwacht. ‘Fokkers die werden benaderd,
moesten een eigen visie hebben en die
ook kunnen verwoorden, zodat ze er met
elkaar over konden discussiëren. Dat elitaire is maar een jaar of vĳf geweest, omdat een deel van de leden graag een show
wilde organiseren waar ze hun dieren
konden laten zien aan nationale en internationale gasten’, vertelt Grifﬁoen. Withaar voegt eraan toe: ‘En om een succesvolle show te kunnen houden had de
vereniging veel meer leden nodig. Al snel
ging het elitaire van de club af en was er
ruimte voor liefhebbers en enthousiastelingen. Onder vrĳwilligers als Dirk Terlouw, Bertha Blikman en Teun Haarman
dĳde de HHH met succes uit.’

Young Breeders groot succes
Een van de inzenders, die al vanaf het
begin deelneemt aan de HHH-show, is
Theo van Vliet. ‘Of we echt alle keren
met koeien zĳn geweest, weet ik niet
meer, maar in ieder geval zo goed als. Ik
vergeet nooit meer dat we met de bedrĳfscollectie van vier jonge Blackstardochters in 1993 de groep van Boyen de
Boer versloegen. Dat was geweldig’, herinnert Van Vliet zich.
De fokker uit Nieuwlande ziet de HHHshow nog altĳd als een erg belangrĳke
keuring voor zĳn bedrĳf. ‘Op de NRM
word je Nederlands kampioen, dat blĳft
het belangrĳkste. Maar op de HHH-show
zĳn veel meer potentiële internationale
klanten, daar moet je te zien zĳn.’
Daarnaast benadrukt Van Vliet, die zelf
elf jaar bestuurslid is geweest, dat de
HHH-show ook vanwege de aanwezigheid
van internationale juryleden goed is voor
de uitstraling van Nederland als fokkerĳland. Voorzitter Hans Puttenstein is het
met Van Vliet eens. ‘De juryleden zĳn altĳd weer verbaasd over de kwaliteit van

Programma HHH-show 2015
Vrĳdag 11 december
10.00 uur:
15.00 uur:
17.00 uur:

individuele keuringen Young Breeders
kampioenschappen Young Breeders
start Tulip Holstein Sale

Zaterdag 12 december
9.00 uur:
13.00 uur:
13.50 uur:
15.10 uur:
16.30 uur:

individuele keuringen en kampioenschappen jong en midden
dochtergroependemonstraties
bedrĳfscollecties
individuele keuringen en kampioenschappen oud
deﬁlé en huldiging algemeen kampioenen

de Nederlandse koeien en die ervaring nemen ze mee terug naar bĳvoorbeeld Amerika en die delen ze. Doordat het stamboek zich steeds minder richt op de
promotie van het land en op het bieden
van een podium voor keuringsliefhebbers, merk je duidelĳk dat de HHH meer
en meer in een behoefte gaat voorzien.’
In het verleden had de HHH-show een
duidelĳke ‘horzelfunctie’, waarbĳ kritiek op de fokkerĳ niet onder stoelen of
banken werd gestoken. Grifﬁoen: ‘We
werden als een groep kritische fokkers
gezien en dat werd ons niet altĳd in dank
afgenomen.’ Volgens de huidige voorzitter Puttenstein mag de horzelfunctie van
de HHH publiekelĳk nu dan wel verdwenen zĳn, maar de positief kritische houding is gebleven. ‘We blĳven achter de
schermen wel degelĳk discussies voeren,
maar we schoppen niet in het openbaar.
Dat kan in de huidige opzet van de HHHshow met partners die ﬁnancieel bĳdragen, ook niet, want niemand wil zĳn
naam aan een schopclub verbinden.
Maar we volgen de actualiteit kritisch en
daarom hebben we bĳvoorbeeld laatst
ook een avond over ibr en bvd belegd om
de export van vee te waarborgen.’
Alle betrokkenen uit heden en verleden
zĳn het erover eens dat het toevoegen
van de Young Breeders een gouden greep
is geweest voor de HHH-show. ‘We hebben hierin het Canadese voorbeeld van

de 4H-clubs gevolgd. Dat is een doorslaand succes geworden en heeft de toekomst van de HHH-show veiliggesteld’,
aldus Withaar. Hĳ verwĳst hiermee naar
de Young Breeders, die sinds 2002 onderdeel uitmaken van de HHH en waarbĳ de
interesse van jongeren voor de fokkerĳ
en met name het professioneel deelnemen aan keuringen wordt gestimuleerd.

Vier dochtergroepen
Dat het concept van de Young Breeders
aanslaat, laat het ledenbestand wel zien
met actueel 150 leden, waarvan er maar
liefst 85 deelnemen aan de komende
HHH-show. ‘De Young Breeders hebben
een impuls gegeven aan alle rundveekeuringen in Nederland. Daarnaast is het
een kweekvĳver voor het verkrĳgen van
plezier en interesse in vee en fokkerĳ. De
hele sector is daarbĳ gebaat’, aldus Puttenstein.
Met vier dochtergroepen maakt de HHHshow zich ook in dat opzicht op voor een
van de meest succesvolle edities van de
laatste jaren. ‘Dan blĳkt vasthoudendheid toch weer heel goed te zĳn. CRV
heeft altĳd haar verantwoordelĳkheid
genomen, maar nu het aantal podia
waar groepen kunnen worden getoond,
afneemt, volgen er weer meer ki’s’, zegt
Puttenstein, waarna hĳ tevreden vaststelt: ‘De HHH-show heeft wel eens kritischer jaren gehad dan nu.’ l
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