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Drentse fokkers spelen hoofdrol op drukbezochte jubileumeditie HHH-show

Titelprolongatie voor Marie
Juist op de 25e HHH-show waren de prĳzen misschien wel beter
verdeeld dan ooit tevoren. Harm en Karin Albring sleepten de
meeste prĳzen in de wacht, maar Alex Verwaĳen prolongeerde
met Marie 356 het algemeen kampioenschap.
tekst Inge van Drie

E

r was wat te vieren tĳdens de HHHshow. Alweer voor de 25e keer vond
de keuring plaats, die ooit begon in 1989
met een show voor ruim vĳftig koeien
van vĳftien leden van de Holland Holstein Herds.
Dat tikkeltje elitaire uit de beginjaren is
allang verleden tĳd. De HHH-vereniging
heeft zich ontwikkeld tot een open club.
De catalogus van de huidige editie bracht
dat treffend in beeld. Inclusief de Young
Breeders telde die bĳna 400 aanmeldingen van veel verschillende inzenders.

Twee finalisten van Mogul
Het leek haast symbolisch dat in de
uitslag van juist deze jubileumkeuring
dat brede inzendersveld mooi tot uiting

kwam. Neem alleen al de vaarzenfinale,
waarin zes verschillende eigenaren om
de prĳzen duelleerden. Zo vaardigde
Bles Dairies Farm uit Broek de complete
en sterk geuierde R-Champ Ficky 4 (v.
Fever) af, terwĳl de familie Sommers uit
Elsendorp meestreed met de krachtig
gebouwde en stĳlvolle Zandenburg Meridian Camilla (v. Meridian). Jaap Jacobi uit
Garĳp dong mee naar de prĳzen met Topcross Anna 222. Ook al was de jonge Goldwyndochter pas drie weken aan de melk,
toch maakte ze indruk met haar sterke
kruis, mooie lichaamsbalans en prima
uier. Emily 990 van Jos Tĳhuis en Jannes
Uineken uit Dalen was van andere makelĳ. Voor een vaars oogde de royaal
ontwikkelde Moguldochter al een tikje

volwassen. Maar Mogul had in de vaarzenfinale nog een ĳzer in het vuur. De
Amerikaanse Dorcyzoon toonde daarmee al zĳn potentie als exterieurvererver, nog vóór zĳn dochtergroep later op de dag de ring in kwam.
Die tweede Mogulvaars die een ticket
voor de finale verdiende, was Drouner
AJDH Cosmo van Harm en Karin Albring
uit Drouwenermond. De Moguldochter
stamt uit een bĳzonder nest; haar grootmoeder Larcrest Cosmopolitan is de spil
van een snel vertakkende internationaal
populaire koefamilie. Cosmo was in
Zwolle weliswaar niet de grootste en de
zwaarste van het stel, maar de Moguldochter was wel heel compleet. Dankzĳ
de kwaliteit in haar skelet, de vast en
hoog aangehechte uier en het betere
beengebruik rekende ze in de oudste rubriek vaarzen af met Ellen 13, een puik
geuierde Danillodochter met een sterk
frame van Wierd de Groot uit Oudega.
In de eindstrĳd bleken Cosmo en Ellen
niet te kloppen door de andere vier finalisten. Ze veroverden achtereenvolgens
de titel en de reservetitel bĳ de vaarzen.
Het dichtstbĳ nog kwam de jonge Topcross Anna 222, die van het Amerikaan-

Voor hĳ de kampioene aanwĳst, werpt Pat Conroy een laatste blik op de finalisten in de middenklasse

Film en foto’s
Een video van de HHH-show
en extra foto’s zĳn te vinden in de Veeteelt-app en op
www.veeteelt.nl.
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Marie 356 (v. Goldwyn), algemeen kampioene. Prod.: 5.00 313 12.744 4,03 3,51 lw 113

se jurylid Pat Conroy de eervolle vermelding kreeg.

Streepje voor bĳ sterke uiers
In Pat Conroy had de HHH-organisatie
een internationaal vermaard jurylid gestrikt. Daags voor de keuring was bekend geworden dat de Amerikaanse
cowfitter en handelaar in topvee in 2016
de holsteinkeuring op de World Dairy
Expo voor zĳn rekening neemt. In Zwolle liet Conroy zien dat hĳ scherp op uiers
let. Koeien met een puike uier hadden
bĳ de Amerikaan een streepje voor.
Neem bĳvoorbeeld Veenhuizer Gold One
van Jannes Uineken uit Dalen. De
Goldwyndochter uit oud-HHH-kampioene Veenhuizer Damion Winnie dankte
haar overwinning in de middenklasse
niet alleen aan haar mooie combinatie
van kracht en openheid. Het was vooral
haar lange, vast aangehechte en kwalitatief sterke uier waarmee ze Willem’s Hoeve Rita 670 (v. Cricket) van Dick, Anneke
en Wim de Jong uit Buren van de winst
afhield. Ook de Cricketdochter, die twee
jaar geleden de vaarzentitel won op de
HHH-show, had in Zwolle haar fans. Die
waardeerden Rita om haar fraaie en
melkrĳke skelet, haar lengte en haar
harde bovenbouw.
Voor Geertje 567 van Teus van Dĳk uit
Giessenburg, een lange en elegante
Windbrookdochter met een sterk kruis,
restte in de middenklasse het brons. In
haar rubriek had Geertje het nog flink
aan de stok gehad met halfzus Southland

Windbrook Gina. De pupil van Southland
Holsteins uit Teteringen blonk uit in
frame; ze was lang, breed en hoog. Maar
Gina viel dit keer buiten de prĳzen, net
als de krachtige en sterk geuierde Holec
Redrose Jobra (v. Braxton) van Pieter Kuĳer uit Soest en de ruim ontwikkelde
HBC Sid Silk 1 (v. Sid) van Schep Holsteins
uit Boĳl.

teruier van Jacob Wĳnker uit Avenhorn.
En dan was er nog Prairiehoeve Hendrika
39 (v. Goldwyn) van Alex Verwaĳen uit
Beilen, de reservekampioene uit de middenklasse van een jaar geleden. In zĳaanzicht was ze fraai als altĳd, maar
haar iets minder hoge achterkwartieren
– Conroy lette zoals gezegd sterk op uier
– nekten haar ditmaal.
Zou Wilhelmina 401 dan wel kans maken? Met haar wigvorm en melkrĳke
skelet gooide de elfjarige en zes keer gekalfde Jamesdochter van Van Dĳk, die
al ruim 110.000 kg melk produceerde,
hoge ogen. ‘Het is moeilĳk om niet van
deze koe te houden’, merkte Conroy op.
Toch was haar uier al een tikje royaal
en daarom wees de Amerikaan Ria van
Albring aan als reservekampioene met
Wilhelmina kort daarachter.
En de seniorkampioene? Dat was een
uitgemaakte zaak voor Conroy. Die titel
ging voor het tweede jaar op rĳ naar
Marie 356 van Alex Verwaĳen. Eenvoudigweg prolongeerde Marie daarna
ook het algemeen kampioenschap vóór
de kampioenen in de middenklasse
Veenhuizer Gold One en Willem’s Hoeve
Rita 670. ‘Toen deze koe in de ring
kwam, wist ik dat het spel uit was’, gaf
Conroy aan. ‘Ze heeft het allemaal. Ze is
lang en sterk, ze is vrouwelĳk en ze is
voorzien van een geweldige uier.’ l

Patent op correcte koeien
Hoe verder de keuring vorderde, des te
sterker werden de rubrieken in de breedte. Niet alleen in de ring, maar ook langs
de kant werd het steeds drukker. Aan
belangstelling voor de jubileumkeuring
was geen gebrek. Naar schatting bezochten zo’n 5000 mensen de Ĳsselhallen.
Die zagen dat de familie Albring de titel
bĳ de bedrĳfsgroepen in de wacht sleepte met in de groep onder meer de kersverse vaarzenkampioene.
Zat er voor de Drentse melkveehouders
nog meer in? In de seniorenklasse maakten ze hun opwachting met Drouner Ria
1038 (v. Scooby-Duu), ook weer zo’n heel
correcte, niet overdreven grote koe waar
de Albrings in Zwolle patent op leken te
hebben. Ria was voorzien van een mooie
melkopdruk, een fraai beaderde uier en
fĳn beenwerk. Ze moest het onder meer
opnemen tegen Giessen Charity 37, een
prachtig geuierde Milliondochter van alweer een Drentse fokker, ditmaal Theo
van Vliet uit Nieuwlande. Ook ontmoette Ria in de finale Future Dream H. Ber 29,
een Duplexdochter met een puike ach-

Veenhuizer Gold One (v. Goldwyn), kamp. midden
Prod.: 2.04 449 15.190 4,17 3,54 lw 150
Drouner AJDH Cosmo (v. Mogul), kamp. vaarzen
Prod.: 2.03 254 8.178 4,24 3,19 l.l.
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