HHH-SHOW INTRO

Veeteelt doet in woord en beeld uitgebreid verslag van de 28e editie van de
Holland Holstein Show in Zwolle.
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Young Breeders

Kampioenen in beeld
Op de website van Veeteelt zijn nog veel
meer foto’s te vinden van de HHH-show,
evenals een aantal video’s.

Foto’s en films op veeteelt.nl

Stijlvol stapt Drakkar Bulona,
de reservekampioene oudere
koeien, aan de hand van
Thomas Steegink door de ring
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HHH-SHOW ZWARTBONT

‘Halve Koba’ naar
volwaardige dagzege
De lach en de traan, ze waren er allebei tijdens de
HHH-show in Zwolle. De neutrale toeschouwer zag
een keuring waar het aan niets ontbrak: ambiance,
spanning, verrassing en een hoge kwaliteit fokvee.
TEKST TIJMEN VAN ZESSEN VIDEO OP WWW.VEETEELT.NL

K

ort geleden verkocht Nico Bons zĳn
elegante vedette Bons-Holsteins Koba
219 voor de helft aan het Canadese
Westcoast Holsteins. Ruim 30.000 euro telde het melkveebedrĳf neer voor de Lauthoritydochter uit Ottoland. Gelukkig hoefde
het Canadese jurylid Barclay Phoenix geen
halve koeien te jureren op de Nederlandse

HHH-show, maar voor Koba zou het weinig
verschil maken. Haar voorkant, achterkant,
onderkant of bovenkant: het zat allemaal
even geraffineerd in elkaar.
De muurvaste uier, haar kogelharde benen,
maar bovenal de nauwkeurige balans in
haar skelet waren een brug te ver voor haar
concurrentie in de middenklasse. Ze was

vooral meer een middenklassekoe dan de
enorme ‘melktank’ Matje 59 (v. Bradnick).
De lange koe van Jan Ton uit De Punt etaleerde een fraaie achteruier en bemachtigde als finalist de eervolle vermelding. Ze
klopte bĳvoorbeeld de harde, harmonisch
gebouwde Southland Massia 24 (v. Olympian).
De stĳlvolle pupil van Southland Holsteins
uit Teteringen stapte op het beste beenwerk van haar rubriek en versloeg daarmee
Prairie Hoeve Hendrika 82 (v. Contrast). De
familie Schuiling uit Nĳeveen had in Hendrika – dochter van keuringscrack Hendrika 39 (v. Goldwyn) – een chique en evenredig dier in de ring. Ze bewoog zich
comfortabeler dan de 1c van de rubriek,
Southland Dem Dellia 92 (v. Dempsey), een
stalgenote van Massia. De juniorenkampioene van 2017 stamt uit de bekende Dellia-

Van Barclay Phoenix mag Bons Holsteins Koba 219 als eerste wegstappen na de eerste opstelling
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balans in haar frame maakte dat de vaars
van de familie Kooĳker uit Nĳ Beets zich
niet zomaar gewonnen gaf. Ook zĳ had vanwege een soepeler beengebruik haar rubriek gewonnen. Het duo bleek uiteindelĳk
niet opgewassen tegen de klasse van Giessen
Charity 138 (v. Atwood). De vaars van Theo
van Vliet uit Nieuwlande oogde jeugdig,
fris en was voorzien van een vast aangehechte uier. Dankzĳ haar melkrĳkheid en
breedte in achteruier won Charity de juniorentitel, ten koste van Gretha 95. De Doormandochter, de enige inzending van de
familie Bloemen uit Vredepeel, was een
uitblinker in frame en sleepte een reservetitel in de wacht.
En de eervolle vermelding? Die was voor
Bons-Holsteins Koba 229 (v. Atwood). Ze droeg
haar achteruier subliem hoog, maar kon in
de kruisligging de sporen van haar vader
niet helemaal verbloemen.

Franse koe wint reservetitel
Bons-Holsteins Koba 219 (v. Lauthority), algemeen kamp. Prod.: 3.07 313 13.536 4,09 3,46 lw 121

Giessen Charity 138 (v. Atwood), kamp. vaarzen
Productie: 2.07 131 5663 5,15 3,56 lw 118 l.l.

familie van Van Beek. Ze oogde als een juweeltje, droeg haar uier hoog in de dam en
was onberispelĳk in haar overgangen.
‘Soms tonen koeien in de finale net wat
anders dan eerder op de dag’, verontschuldigde het Canadese jurylid zich bĳna. ‘Je
begint een finale eigenlĳk weer opnieuw
met keuren en deze koe stapt vanmiddag
beduidend beter dan in haar klasse. Ik
waardeer haar botkwaliteit en de hoogte
in haar uier, deze koe is mĳn reservekampioene.’ En zo werd Dellia tweede in de
middenklasse, waar Bons-Holsteins Koba
219 haar titel van 2017 prolongeerde.

De klasse van Charity

Giessen Cinderella 79 (v. Atwood), kamp. oud
Productie: 4.03 547 20.478 4,42 3,64 lw 96

De sterke nadruk die Phoenix legde op
beenwerk was opmerkelĳk, zeker voor een
internationale jury. Topcross Anna 250 spon
er garen bĳ, beenwerk was haar handelsmerk. De Atwoodtelg van Jaap Jacobi uit
Garĳp beet in Zwolle het spits af met de
eerste 1a van de dag. Ze klopte dankzĳ
meer souplesse in haar stap de luxe Jedidochter Het Uilenreef Charity 4 van de familie
Kuiper-Uilenreef uit Sibculo, die met twee
1c’s en een 1b sterk voor de dag kwam in
Zwolle. In de finale moest Anna het opnemen tegen KD Chisilia (v. Silver). De fraaie

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

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

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

Giessen Charity 138
Gretha 95
Bons-Holsteins Koba 219
Southland Dem Dellia 92
Giessen Cinderella 79
Drakkar Bulona

Atwood
Doorman
Lauthority
Dempsey
Atwood
Hill

T. van Vliet, Nieuwlande
Bloemen Melkvee vof, Vredepeel
Bons-Holsteins en Westcoast Holsteins
Southland Holsteins, Teteringen
T. van Vliet, Nieuwlande
Hullcrest Holsteins/mts. Steegink, Okkenbroek

De dag kon voor Theo van Vliet niet meer
stuk met een vaarzenkampioene. Maar
de koek was nog niet op voor de Drentse
fokker. De moeder van zĳn gouden vaars
kwam verdienstelĳk uit de verf bĳ de senioren; Giessen Charity 37 (v. Million) imponeerde, net als haar dochter, met een vastgegoten melkklier. Vanwege een even hardere
bovenbouw en een fractie meer lengte
was Geertje 567 haar echter de baas. De
Windbrookdochter van Teus van Dĳk en
Wouter de Bruin uit Giessenburg won vorig
jaar de seniorentitel. Ondanks haar fraai
gelĳnde postuur kwam ze nipt te kort om
dat te herhalen.
De vorm van de dag was voor Drakkar Bulona
(v. Lotta-Hill Shottle 41), een van oorsprong
Franse koe, die op de HHH-show al vaker
bĳ de laatste zes eindigde. De afvaardiging
van Gerrit Kerssies en familie Steegink deed
met haar brede achteruier nu een gooi naar
het podium. Dat lukte, ze greep zelfs maar
rakelings naast het goud. De seniorentitel
werd een prooi voor Giessen Cinderella 79 (v.
Atwood). De vedette van Theo van Vliet
combineerde melktype en kracht op voortreffelĳke wĳze. Ze bewoog zich op krachtige poten, voorzien van een gezonde botstructuur. Ze was in haar rubriek letterlĳk
te machtig geweest voor de correcte Big
Emma 106 (v. Alta Detroit) van de familie
Knoef uit Geesteren. Van Vliet won met
Cinderella zĳn tweede titel van de dag.
Bĳna raakte hĳ zĳn kersverse kampioene
kwĳt. Hĳ bood Cinderella via de Tulip Sale
te koop aan, maar ze haalde niet de prĳs
die Van Vliet in gedachten had. Bons herkent dat geluid van de veilinghamer; zĳn
Koba blĳft, net als Cinderella, op het eigen
bedrĳf, met haar tweede algemeen kampioenschap van de HHH-show op zak. l
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HHH-SHOW ROODBONT

Thomas Steegink juicht als Heerenbrink Truus 4
de titel in de middenklasse in de wacht sleept

Heerenbrink Truus 4

onbedreigd naar HHH-zege
Een verrassende ontknoping bij de vaarzen, een
seniortitel voor een HHH-debutant. Saai was de
roodbontkeuring op de HHH-show allerminst.
Buiten kijf stond dat het algemeen kampioenschap
naar Heerenbrink Truus 4 ging.
TEKST INGE VAN DRIE

VIDEO OP WWW.VEETEELT.NL

A

chttien finalisten van veertien
verschillende inzenders en van
veertien verschillende vaders. Van
overheersende inzenders was op de roodbontkeuring op de HHH-show geen sprake.
In elke rubriek kwam een andere inzender
op kop. En om de breedte van het roodbonte
keuringsveld in Nederland nog eens te onderstrepen: het finalistentableau van 2018
zag er heel anders uit dan een jaar geleden.
Slechts vier van de achttien finalisten in
2017 verdienden opnieuw een finaleplek.
Logischerwĳs was Jimm. Holstein Venetie 30 er
een jaar geleden nog niet bĳ. De Absolutedochter van John de Vries uit Boĳl was met

88

haar twee jaar en twee maanden een van de
jongste vaarzen in Zwolle, maar ze weerde
zich kranig. Ze was een tikje zwaar, maar
met haar lange uier en sterke beenwerk
had ze beslist fans langs de kant van de
ring. Venetie vormde in de jongste rubriek
een mooi duo met Hermien 213 (v. Colorado)
van de familie Vosman uit Rĳssen. In formaat en uierlengte kon Hermien niet tippen aan Venetie, maar ze straalde wel jeugd
uit en beschikte over droog beenwerk.

Vaarzentitel voor Knoef
In de finale kregen Venetie en Hermien
gezelschap van onder andere Dol’s Bombie,

een ruim ontwikkelde en krachtige Fidelitydochter van de familie Eggerink uit Wierden. Ook Veenhuizer Daisy 2 van Jannes Uineken uit Dalen sloot zich bĳ hen aan. De
ruime middenhand en het hellende kruis
waren sterke troeven van de Awesomedochter. Niettemin kwam Daisy niet in aanmerking voor de prĳzen. Meer kans daarop
maakte Bossink Rika 631 van Gerrit en Gerina van der Kolk uit Wierden. De Ladd Pdochter was op de Twentse After Summer
Show onlangs ook al in de prĳzen gevallen
met dank aan haar lange, melktypische lĳf,
de strakke bovenlĳn en het kwalitatief
sterke beenwerk.
In Zwolle gooide Rika opnieuw hoge ogen.
Samen met Venetie leek ze af te stevenen
op de prĳzen, maar het Duitse jurylid Cord
Hormann zorgde voor een verrassende
ontknoping. Niet Rika of Venetie, maar Big
Super Star 168 trok aan het langste eind. De
Leonidasdochter van de familie Knoef uit
Geesteren, in Zwolle uitgeroepen tot fokker
van het jaar, was met haar vast aangehechte, wat beknopte uier en droge beenwerk
de eerste keus van de Duitse melkveehouder uit Warmsen, al toonde ze zich in bovenbouw niet onberispelĳk. ‘Ze combineert
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gink en P.M. Roselyn van Ferdi en Nick Pinkert en Egbert Korenberg uit Markelo.
Hoewel halfzussen, konden de twee nauwelĳks meer van elkaar verschillen. Waar
Truus een krachtpatser pur sang was met
een vooruier die vloeiend overliep in de
buikwand, blonk Roselyn juist uit in stĳl,
openheid en vrouwelĳkheid. Truus – als
embryo geboren uit een Classicdochter van
HHH-voorzitter Hans Puttenstein – kwam
uiteindelĳk winnend uit de ‘zustertwist’.
Zĳ won de titel in de middenklasse, terwĳl
Roselyn genoegen moest nemen met het
zilver. Voor Truus was er nog een prĳs. Ze
voerde ook de winnende bedrĳfsgroep van
de familie Steegink aan.

Debutant pakt seniortitel

Heerenbrink Truus 4 (v. Big Apple), algemeen kampioene. Prod.: 3.10 184 8761 4,54 3,72 lw 119 l.l.

stĳl, een correct frame en een geweldige
uier’, concludeerde Hormann, die Rika als
reservekampioene aanwees. Voor Venetie
restte de eervolle vermelding.

Truus wint ‘zustertwist’

Wellland Geertje 458 (v. Acme), kampioene oud
Productie: 4.01 397 11.793 4,50 3,57 lw 94

Big Super Star 168 (v. Leonidas), kamp. vaarzen
Productie: 2.02 204 6156 3,75 3,61 lw 95 l.l.

Vooral de inzenders uit het oosten lieten
zich in Zwolle van hun beste kant zien.
Tienmorgen Liza 401 van de familie Goossens
uit Beers was een van de weinige uit het
zuiden afkomstige finalisten. Daar strandde het schip voor de extreem diepe, iets
grove Darwindochter. In haar middenklasserubriek moest ze onder meer Heerenbrink
Perk Rae P (v. Jotan) van Jan, Irma en Thomas Steegink uit Okkenbroek voor laten
gaan vanwege een bredere achteruier en
een betere botkwaliteit.
Ook Sabina 87 (v. Big Apple) van de familie
Schrĳver uit Terwolde verdiende een finaleticket. Sabina was een tikje lichter dan de
sterke Drouner AJDH Aiko 1288, een vast
geuierde Olympiandochter van de familie
Albring uit Drouwenermond. Aiko eindigde
voor het tweede jaar op rĳ bĳ de laatste zes
en pakte nu ook de eervolle vermelding.
Naast Sabina waren er in eindstrĳd nog
twee dochters van Big Apple vertegenwoordigd: Heerenbrink Truus 4 van opnieuw Stee-

Tabel 1 – Kampioenen roodbont HHH-show 2018 (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen
reservekamp. vaarzen
kamp. midden
reservekamp. midden
kampioene oud
reservekampioene oud

Big Super Star 168
Bossink Rika 631
Heerenbrink Truus 4
P.M. Roselyn
Welland Geertje 458
Els 286

Leonidas
Ladd P
Big Apple
Big Apple
Acme
Burnstyn

mts. Knoef-Hendriksen, Geesteren
Van der Kolk Melkvee, Wierden
mts. Steegink-van den Berg, Okkenbroek
F. en N. Pinkert/E. Korenberg, Markelo
A. en R. van der Wel, Hoogblokland
H. J. J. B. Arendsen Raedt, Barchem

Saai was de roodbontkeuring allerminst. Zo
zat het publiek op het puntje van de stoel
toen Hormann M.H. Alana 5 (v. Amor) van
de familie De Groot uit Herwĳnen – nota
bene de algemeen HHH-kampioene van
2015 – achterop in de rubriek plaatste vanwege een blessure aan haar achterbeen.
Veel beter verging het Els 286 (v. Burnstyn),
de heersend reservekampioene. De oudmelkte koe van Hendrik Jan Arendsen
Raedt uit Barchem won met haar mooie
ribbenpartĳ en sterke bovenbouw de oudste
rubriek. Ze klopte vanwege een iets diepere
flank en beter aangehechte vooruier JU
Lonia 167 (v. Destry) van Johan Uenk uit
Nĳbroek. Op haar beurt liet Lonia dankzĳ
een bredere achteruier de krachtige Clara
17 (v. Jotan) van Schrĳver achter zich.
De familie Van der Kolk vaardigde Bossink
Miranda 107 af naar de finale, een Bonfiredochter met een fraai zĳaanzicht en een
sterk opgehangen lange uier. Ook ‘powerhouse’ Heerenbrink Coba 3002 van Steegink,
een zware Jotandochter met veel capaciteit,
meldde zich in de eindstrĳd. Van der Kolk
en Steegink zĳn als jarenlange deelnemers
wel gewend aan finaleplaatsen op de HHHshow. Anders is dat voor Roel en Arie van
der Wel uit Hoogblokland, die voor het eerst
met een melkgevende koe waren afgereisd
naar Zwolle. Dat bleef niet onopgemerkt.
Hun Acmedochter Welland Geertje 458 was
niet de grootste van het zestal finalistes,
maar met haar melkuitstraling, correcte
frame en soepele beweging sneed ze al haar
tegenstandsters de pas af. Achter Geertje
prolongeerde Els 286 de reservetitel.
En het algemeen kampioenschap? Daar
hoefde Hormann niet lang over na te denken. Resoluut tikte hĳ middenklaskampioene Heerenbrink Truus 4 aan. ‘Het kiezen
van de algemeen kampioene was misschien
wel de gemakkelĳkste beslissing vandaag’,
zo onderstreepte hĳ de voorsprong die middenklaskampioene Truus had ten opzichte
van de concurrentie. l
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HHH-SHOW DOCHTERGROEPEN

Sterke presentatie
dochtergroepen

De krachtige Jedidochters opgesteld in de ring

Ook in het genoomtijdperk blijft het tonen van
dochtergroepen waardevol, zo bleek in Zwolle. De
vier groepen van net tot fokstier gepromoveerde
stieren waren zonder uitzondering uitstekend.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

VIDEO OP WWW.VEETEELT.NL

U

niforme en sterk geuierde groepen.
Dat is een ultrakorte samenvatting
van de presentatie van de vier dochtergroepen tĳdens de HHH-show.

De fokkerĳorganisaties CRV, Semex, WWS
en Masterrind Holland kunnen allemaal
terugkĳken op een geslaagd optreden van
hun pupillen.

Neem het optreden van Delta Fun P. De Aikmanzoon uit de excellente Caudumer Lol
306 (v. Magna P) is sinds de decemberdraai
de hoogst beschikbare dochtergeteste stier
op basis van NVI. Met 232 dochters had
eigenaar CRV de meeste selectieruimte van
de vier getoonde dochtergroepen in Zwolle.
Delta Fun P bevestigde in Zwolle zĳn kunnen en toonde een groep complete, sterk
geuierde en prima stappende vaarzen.
Vooral in beweging en zĳaanzicht van het
beenwerk was het de betere groep. De
mooie conditiescore in combinatie met
voldoende breedte in voor- en achterhand
gaf de koeien een krachtige indruk, zonder

‘Stille veiling’ Tulip Sale levert gemiddeld ruim 4000 euro op
De 37 veilingnummers van de Tulip Sale
brachten gemiddeld ruim 4000 euro op. Voor
het eerst was het een zogenoemde ‘stille
veiling’ en waren de dieren niet zelf aanwezig
in Zwolle. ‘Ik ben blij met het uiteindelijke
resultaat’, zo stelt een tevreden Adolf Langhout, organisator van de veiling. ‘De sfeer was
prima, er werd goed geboden. Daarnaast is
er geen quarantaineperiode van drie weken

90

nodig, we konden na het HHH-weekend
meteen al dieren verplaatsen.’
De hoogste prijs was voor RH NS Have 3579.
De Nightskydochter bracht 9900 euro op.
De Winkels Abigail 9577 RC (v. Casper) verhuist voor 9000 euro naar Zwitserland. Een
Italiaanse koper had 7000 euro over voor
LB Alice RC, een Jordydochter uit de familie
van Apple.
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Theo van Vliet: ‘Charity is echt een stuiterbeste vaars’
Kort na de zege van seniorenkampioene
Giessen Cinderella 79 (v. Atwood) neemt
eigenaar Theo van Vliet lachend de vele
felicitaties in ontvangst. ‘De winst bij de oude
koeien was zeker een verrassing, dat is een
klasse waarvan je weet dat er veel competitie
is’, aldus een glunderende Van Vliet.
‘Dat we mee konden doen voor prijzen bij de
vaarzen, daar had ik wel wat op gerekend. Ik
ben niet onpartijdig natuurlijk, maar Charity
138 is echt een stuiterbeste vaars.’
De Atwoodvaars won overtuigend het vaar-

Complete vaarzen van Delta Fun met sterk beenwerk

dat ze daarbĳ aan melkopdruk verloren. De
uiers – ze hoefden niet voller, al hadden
daar meerdere dochtergroepen last van –
waren achter sterk opgehangen en fraai
beaderd. Met een groepsgemiddelde van 87
punten en de sterke individuele kwaliteit in
de groep toonde Fun dat hĳ ook keuringstoppers kan leveren.
Gezien zĳn afstamming heeft Toc-Farm Fitz
deze ambities ook. De Doormanstier van
Semex stamt uit de familie van Quality BC
Frantisco, een met 96 punten ingeschreven
Luxe Fitzdochters hebben mooi gevormde uiers

Canadese Boulet Charlesdochter. Fitz bleek
een van de grootste stĳgers van de decemberdraai en toonde in Zwolle vĳf luxe,
hoogbenige en goed geuierde vaarzen. De
stĳlvolle vaarzen waren lang en de kruispartĳ in de groep was duidelĳk hellender
dan de 92 die zĳn fokwaarde vermeldt. In
het beenwerk was lastiger een lĳn te ontdekken; enkele vaarzen misten de hoek in
het achterbeen, daar waar ander vaarzen
een voldoende grote pas maakten.
Beenwerk was het meest besproken onder-

zenkampioenschap en Van Vliet wil haar
graag aanmelden voor deelname aan het EK
volgend jaar in het Belgische Libramont.
Opvallend is dat Van Vliet de seniorenkampioene Cinderella via de Tulip Sale te koop
aanbood. Uiteindelijk haalde ze niet de minimale prijs die Van Vliet voor haar wilde ontvangen, zodat ze toch in eigen stal blijft. ‘De
organisatie vroeg of ik nog iets bijzonders
kon aanbieden, een mooie veilingtrekker.
Cinderella is wel zo’n koe en ik dacht: waarom ook niet? Het is ook mooie reclame toch?’

deel van de vaarzengroep van S-S-I Montross
Jedi. De Montrosszoon van importeur WWS
had met bĳna 2000 kg melk de hoogste
melkvererving van alle groepen in Zwolle.
Die hoge melkplas leek de vaarzen niet te
deren: ondanks dat de vaarzen in de eerste
vier maanden van hun lactatie zaten, waren ze stuk voor stuk passend bespierd en
leken ze hun productie – gemiddeld meer
dan 40 kg voor de groep – meer dan goed
aan te kunnen. Ook qua uiervolume en
ophanging zat het goed, al misten de uiers
wel de laatste beadering. Alleen in het
beenwerk kon de groep niet overtuigen.
Het was wel voldoende droog en fĳn van
botstructuur, maar de stap was te kort vanwege de te steile stand.

Selectieruimtes beperkt
Van een ander kaliber waren de dochters
van Sodan. Twee jaar geleden toonde Masterrind Holland nog een groep van zĳn
vader Poppe Snow in Zwolle. Sodan werd
gefokt door de familie Hietbrink uit Delden
uit Sanderĳ Fidel Massia. Drie van de getoonde dieren kwamen uit de stal van Johan Uenk uit Nĳbroek. De groep liet zien
dat Sodan sterke, voldoende brede koeien
fokt met iets grover bot in het hele skelet.
De vooruiers waren sterk aangehecht, een
enkele achteruier zorgde ervoor dat de
torenhoge uiervererving van 118 nog niet
helemaal uit de verf kwam. Maar ook hier
gold: met 48 melkgevende dochters was de
selectieruimte beperkt.
Het vĳftal in de ring – twee zwart, drie
rood – toonde veel volume in de middenhand, een mooie kruispartĳ en voldoende
balans.
Met het informatieve optreden toonden de
vier fokkerĳorganisaties dat dochtergroepenpresentaties nog altĳd waardevol blĳven, juist ook in een tĳdperk waarin voornamelĳk genoomstieren worden gebruikt. l
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HHH-SHOW YOUNG BREEDERS

Jeugd verrast jury
Aan de vijftiende Young Breeders Show deden zo’n
125 enthousiaste deelnemers mee. Onder toeziend
oog van familie, vrienden en ander publiek verrasten
de Young Breeders de jury met topprestaties.
TEKST GRIETJE DE VRIES

D

it jaar viel Chiel Goesten het meest
in de prĳzen bĳ de Young Breeders
Show, op de vrĳdag van de HHHshow. De Young Breeders Show is onderverdeeld in toilet, showmanship en exterieurkeuring van de pinken. Bĳ de junioren won
Chiel bĳ toilet en showmanship. Dankzĳ
zĳn excellente afwerking van de toplĳn
en staart kreeg hĳ van jury Tjebbe Huybrechts de voorkeur boven Jeroen Wolfert.
Wat betreft showmanship werd Chiel door
Tjebbe geprezen om zĳn controle over het
dier en hoe hĳ in staat was het hoofd in het
verlengde van het dier te houden.
Chiels Marry 77 belandde bĳ de exterieurkeuring net op de derde plaats. De twee
Solomondochters Chapelhill en Topcross Anna
259 werden daar de kampioene en reservekampioene. Volgens het Canadese jurylid
Barclay Phoenix, die de dieren op exterieur
mocht keuren, was het lastig om te kiezen.
Alle dieren die meededen, zouden volgens
Barclay niet misstaan op grote keuringen
wereldwĳd. Uiteindelĳk benoemde hĳ
Chapelhill tot kampioene, dankzĳ haar
combinatie van kracht en melktype.

Sterke competitie
Young Breeders tijdens de exterieurkeuring, met op links de reservekampioene Anna Jacobi
Tabel 1 – Kampioenen op de drie onderdelen van de Young Breeders Show

categorie

naam

dier

vader

eigenaar

kamp. toilet jr.
res.kamp. toilet jr.
kamp. toilet sr.
res.kamp. toilet sr.
kamp. showmanship jr.
res.kamp. showmanship jr.
kamp. showmanship sr.
res.kamp. showmanship sr.
kamp. exterieur
res.kamp. exterieur

Chiel Goesten
Jeroen Wolfert
Niels de Groot
Wouter Bloemen
Chiel Goesten
Stan Brekelmans
Wouter Bloemen
Anniek Kock
Jildau Broekens
Anna Jacobi

Marry 77
Leida 68
Jansje 679
Ariene 10
Marry 77
Thea 92
Ariene 10
H. Wit Sid Darling
Chapelhill
Topcross Anna 259

Beemer
Doorman
Kingboy
Control
Beemer
—
Control
Sid
Solomon
Solomon

vof Goesten-Pullen, Hedel
vof Goesten-Pullen, Hedel
fa. De Groot, Everdingen
Bloemen Melkvee vof, Vredepeel
vof Goesten-Pullen, Hedel
W. H. J. Brekelmans, Maren-Kessel
Bloemen Melkvee vof, Vredepeel
mts. Steegink-v.d. Berg, Okkenbroek
Hullcrest, Drijber
mts. J en I Jacobi, Garijp

Bĳ de senioren waren de deelnemers zeer
aan elkaar gewaagd. Ook hier mocht Barclay
Phoenix de kampioenen uitkiezen. Bĳ het
toiletteren viel zĳn oog op Niels de Groot.
In de categorie showmanship sprak het
Canadese jurylid lovende woorden. ‘Ik
jureer in heel wat landen en het is altĳd
maar de vraag hoe goed de mensen het
doen. Maar jullie steken er echt bovenuit,
ik ben positief verrast.’ De keuze voor
beste showmanship was dan ook lastig,
uiteindelĳk deed een klein verschil in de
wisseling van de benen Phoenix besluiten
om Wouter Bloemen toch boven Anniek
Kock te plaatsen. l

Lovende woorden voor kampioen toilet Niels de Groot
Voor de derde keer op rij won Niels de Groot
(23) het toiletonderdeel van de Young Breeders Show. Zijn afwerking maakte het verschil.
Volgens jurylid Barclay Phoenix liepen alle
elementen geweldig in elkaar over. ‘Ik hoop
dat hij zich realiseert dat hij nu voor mij moet
cowfitten in Canada’, voegde Phoenix daar
nog grappend aan toe. Niels was erg blij met
het jurycommentaar. ‘Het is een hele leuke
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dag en dat ik dan ook het toiletonderdeel win,
is natuurlijk helemaal mooi.’
Wat betreft de voorbereidingen voor de
Young Breeders Show is Niels al maanden
bezig. ‘Eigenlijk begint het al in juli. Vanaf dan
ga ik naar kalverkeuringen. Na afloop van die
keuringen merk ik welke dieren het beste
meewerken en dan maak ik ook mijn keuze
voor de Young Breeders Show.’

veeteelt DECEMBER 1/2 2018
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