HHH-SHOW ZWARTBONT

Koba 219 betovert

publiek en jury op HHH

Voor het eerst na haar tweede kalving verscheen
Bons-Holsteins Koba 219 weer in de keuringsring.
De Lauthoritydochter vervolgde op de HHH-show
de zegereeks die ze als vaars al inzette.
TEKST INGE VAN DRIE

VIDEO OP WWW.VEETEELT.NL

‘M

ĳn verwachtingen zĳn overtroffen.’ De Zwitserse keurmeester
Erhard Junker maakte er geen
geheim van dat hĳ genoten had van de
HHH-show. Met vaart jureerde de Zwitser –
een van de eigenaren van Europees kampioene Galys-Vray – de zwartbontrubrieken.
Alleen als het erom spande, nam hĳ extra
tĳd om nog eens goed te kĳken. Dat was

bĳvoorbeeld zo bĳ Prairie Hoeve Hendrika 82
(v. Contrast) en Giessen Charity 131 (v. Airlift), twee vaarzen van heel verschillende
makelĳ. Hendrika blonk uit in harmonie
en in achteruier, maar in hoogtemaat legde
ze het af tegen de stĳlvolle Charity. Voor
de vaars van Theo van Vliet uit Nieuwlande
kwam de keuring net te vroeg. Aan haar
vooruier was te zien dat ze nog niet zo lang

geleden had gekalfd. Junker verkoos daarom Hendrika als rubriekswinnares.
Voor de vaars van Harry Schuiling – hĳ
kocht Hendrika van Alex Verwaĳen en
stalde haar bĳ de familie Withaar-Prent in
Nĳeveen – was de koek daarmee nog niet
op. In de finale veroverde ze de eervolle
vermelding. Hendrika liet twee stalgenoten
van Nico en Lianne Bons uit Ottoland achter zich: de enorm grote, open gebouwde
Bons-Holsteins Koba 226 (v. Lauthority) en
Bons-Holsteins Aaltje 129 (v. Atwood), een
vaars die in kruis iets stoorde, maar wel
hoog geuierd was.
In de vaarzenfinale trad ook Seeger’s Indiana
aan van Rob Schouten en Schep Holsteins
uit Bergambacht. De Aftershockdochter uit
de familie van de fokstier Leif veroverde in
juni de reservetitel vaarzen op de Duitse
nationale show. Met haar mooie overgan-

De top drie in de oudste rubriek, met op kop
Bons-Holsteins Ella 158, gevolgd door
Marie 356 en New Moore Esmeralda 38
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Bons-Holsteins Koba 219 (v. Lauthority), algemeen kamp. Prod.: 2.01 481 16.367 4,00 3,47 lw 133

gen en fraai beaderde, vast aangehechte
uier maakte de ruim drie jaar oude Indiana
ook in Zwolle indruk. De meeste concurrentie kreeg ze van de negen maanden jongere Southland Dem Dellia 92. De jeugdige
Dempseydochter van de familie Van Beek
uit Teteringen was compleet: hard in de
bovenbouw, voorzien van droog beenwerk
en een fraaie achteruier. Vanwege die betere achteruier won Dellia het goud, voor
Indiana was er zilver.
Southl. Dem Dellia 92 (v. Dempsey), kamp. vaarzen
Prod.: 2.03 20 575 4,10 3,23 lw 100 l.l.

Geertje 567 (v. Windbrook), kamp. senioren
Prod.: 4.10 287 13.478 4,08 3,08 lw 115 l.l.

Beste bedrijfsgroep voor Albring
De 27e editie van de HHH-show, nog altĳd
volledig georganiseerd door vrĳwilligers,
verliep vlekkeloos. De publieke belangstelling was flink en ondanks het volle programma liep de keuring niet uit. Met zeven
groepen toonde de bedrĳfsgroepencompetitie dat ook de animo onder inzenders groot
is. De winst was voor het uniforme, kwalitatief sterke trio van de familie Albring.
Ook in de finale in de middenklasse lieten
de fokkers uit Drouwenermond zich niet
onbetuigd. Niet alleen de foutloze, fraai
geuierde Drouner AJDH Cosmo (v. Mogul)
maakte daarin haar opwachting, maar ook
de sterk stappende Drouner Mientje 1276 (v.
Jotan). Mientje leek in haar rubriek zelfs af

Tabel 1 – Kampioenen HHH-show (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen
res.kamp. vaarzen
kamp. midden
res.kamp. midden
kamp. senioren
res.kamp. senioren

Southland Dem Dellia 92
Seeger’s Indiana
Bons-Holsteins Koba 219
HBC Sid Daydream 4
Geertje 567
Bons-Holsteins Ella 158

Dempsey
Aftershock
Lauthority
Sid
Windbrook
Mailing

Southland Holsteins, Teteringen
R. Schouten/Schep Holst., Bergambacht
Bons-Holsteins, Ottoland
Schep Holsteins, Bergambacht
mts. Van Dijk-de Bruin, Giessenburg
Bons-Holsteins, Ottoland

te stevenen op een eerste plaats, maar daar
stak HBC Sid Daydream 4 van opnieuw Schep
Holsteins een stokje voor. De vierkant geuierde Siddochter kwam pas na de eerste
plaatsing in de ring, maar pakte toch de
1a-positie dankzĳ een breder kruis en meer
lengte in het frame dan Mientje.
Daar bleef het niet bĳ voor Daydream. In de
finale hield ze ook de ruim gebouwde en
hoog geuierde Matje 59 (v. Bradnick) van Jan
en Hanneke Ton uit De Punt en Anta, een
Antaresdochter met veel rek en hardheid
van Jannes Uineken uit Dalen, achter zich.
Bĳ het zilver stokte de opmars van Daydream, het brons was voor Cosmo.
En het goud? Van meet af aan was duidelĳk
dat dat naar Bons-Holsteins Koba 219 ging. De
al zo vaak succesvolle Lauthoritydochter
van Nico en Lianne Bons kwam voor het
eerst weer in actie na haar tweede kalving
in september. Met haar enorm lange en vast
aangehechte vooruier en imposante, prachtige skelet betoverde ze niet alleen het publiek, maar ook Erhard Junker.

‘Absoluut waanzinnige uier’
Twee pupillen van de familie Withaar-Prent
uit Nĳeveen mengden zich bĳ de senioren
in de strĳd om het eremetaal. De fĳntypische, lange New Moore Maria 317 (v. Lucky
Star) en New Moore Esmeralda 38 (v. O Man)
– een melkkoe pur sang met een fraai beaderde uier – troffen in de finale Marie 356
van Alex Verwaĳen uit Beilen. Twee keer
won de Goldwyntelg het algemeen kampioenschap op de HHH-show. Ook nu imponeerden haar enorme capaciteit en hoge
achteruier. Dat een finaleplek voor haar het
hoogst haalbare was, was tekenend voor
het hoge niveau bĳ de senioren.
De eervolle vermelding bĳ de senioren kende Junker toe aan Drakkar Bulona, een in
Frankrĳk geboren Lotta-Hilldochter van de
familie Steegink en Diamond Genetics met
een fraai type en veel lengte.
In de ring verscheen ook de heersend NRMkampioene Bons-Holsteins Ella 158. De Mailingdochter van Bons stond er opnieuw
puik voor. Haar foutloze frame en sterke
beenwerk spraken tot de verbeelding. ‘En
voor een elfjarige koe heeft ze een absoluut
waanzinnige uier’, voegde Junker toe.
Als iemand Ella zou kunnen bedreigen, dan
was het Geertje 567. Junker toonde zich erg
gecharmeerd van de Windbrookdochter
van Teus van Dĳk en Wouter de Bruin uit
Giessenburg. Hoewel ze zes jonger was dan
Ella, koos de Zwitser toch voor Geertje
dankzĳ haar enorme uitstraling, de fraaie
overgangen en de hoog opgehangen uier.
En het algemeen kampioenschap? Zonder
dralen liep Junker naar zĳn middenklaskampioene Koba. ‘Ik houd van deze koe. Ze
is een voorbeeldkoe voor het holsteinras.’ l
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