KEURING HHH-SHOW

HHH-show is

springlevend en kerngezond

In 2019 keurde het Zwitserse jurylid
Stefan Widmer de zwartbonten

Al slaat de HHH-show dit jaar een keer over,
de show heeft absoluut bestaansrecht,
zeggen de gaande en komende
HHH-voorzitter Hans Puttenstein en Jorien
Bouwmeester. ‘Elk jaar komen er nog meer
mensen op af en doen er meer koeien mee’,
geeft Puttenstein aan. Ook voor de
videokeuring van bedrijfsgroepen, die dit jaar
de HHH-show vervangt, is veel animo.
TEKST INGE VAN DRIE
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et was even wennen: voor het eerst in jaren was
er dit jaar geen Holland Holstein sHow het eerste
weekend van december. Veel HHH-leden en keuringsliefhebbers stonden er in hun gedachten toch even
bij stil, zo merkte Hans Puttenstein aan alle berichtjes
die hij dat weekend op zijn telefoon ontving. Zelfs van
jurylid Stefan Widmer kreeg hij nog een appje. ‘Ik moet
nog terugdenken aan hoe geweldig het vorig jaar was’,
schreef de Zwitserse melkveehouder. Zijn reactie deed
Puttenstein goed. ‘Dat zo’n internationaal jurylid, die op
allerlei keuringen geweest is, dat zegt over onze show,
dat vind ik een groot compliment aan iedereen die bij
de show betrokken is. Wat dertig jaar geleden startte als
een veredelde wintershow, is uitgegroeid tot een tweedaagse keuring met internationale allure.’
Een jaar geleden droeg de melkveehouder uit Kamperveen op de HHH-show na een periode van tien jaar het
stokje als voorzitter van de show over aan Jorien Bouwmeester. Zijn afscheid als voorzitter van de Holland Hol-
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stein Herds laat nog even op zich wachten, omdat de
algemene ledenvergadering vanwege corona niet plaats
kon vinden. ‘Ik zit nog wel in de app-groep van het bestuur en ben officieel nog voorzitter, maar officieus doet
Jorien alle lopende zaken’, legt Puttenstein uit.
Onder zijn leiding en verantwoording groeide de HHHshow uit van een eendaagse naar een tweedaagse, nam
het aantal hoofdsponsoren flink toe en verdubbelde de
omzet bijna. Ook de roodbontkeuring groeide uit tot een
volwaardige keuring. De afgelopen jaren telde de keuring zelfs meer roodbonte dan zwartbonte bedrijfsgroepen. ‘Als roodbontman doet me dat toch goed’, geeft
Puttenstein aan.

HHH-show in die zin ook een voorbeeldfunctie voor
regionale keuringen. Veiligheid gaat voor alles. Maar
niet iedereen kon dat waarderen.’
Ook klonk er wel eens gesputter over buitenlandse juryleden, die met een andere blik naar koeien zouden kijken dan Nederlandse juryleden. ‘We hebben nooit restricties aan juryleden opgelegd. Eén ding is zeker: de koe
die hij voorop zet, is de beste’, reageert Puttenstein, die
regelmatig merkte dat buitenlandse juryleden verrast
waren over het niveau van de deelnemende dieren. ‘De
HHH-vereniging is ooit opgericht voor de promotie van
Nederlandse koeien in het buitenland. Aan die doelstelling voldoen we dertig jaar na dato nog steeds.’

Trots op ontwikkeling Young Breeders

Bomvol programma

Maar misschien wel het meest trots is Puttenstein op de
ontwikkeling die de Young Breeders doorgemaakt hebben. ‘De jeugd motiveren, dat vind ik heel belangrijk.
Die moet je de kans geven zich te ontwikkelen. We hebben ze zelf dingen laten verzinnen en organiseren. Dat
bleek een succesformule’, geeft Puttenstein aan. ‘Afgelopen jaar was er één rubriek in de individuele keuring
waarbij alle koeien door Young Breeders werden voorgebracht. Dat deed me echt heel goed.’
De professionaleringsslag die de HHH-show doormaakte,
wil Puttenstein zeker niet alleen op zijn eigen conto
schrijven. ‘Je hebt iedereen nodig voor een succesvolle
show: inzenders, standhouders, sponsoren, publiek en
vrijwilligers. Mijn rol was vooral het motiveren van mensen’, zegt Puttenstein, die afgelopen voorjaar, onder
meer voor zijn werk voor de HHH-vereniging, werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De keuring mag dan dit jaar vanwege corona niet doorgaan, Puttenstein twijfelt niet aan het bestaansrecht van
de show. ‘Absoluut niet. Elk jaar kwamen er nog meer
mensen op af en deden er meer koeien mee. Op vrijdag
startten we om 8.00 uur ’s ochtends en dan moesten we
nog doorwerken om op zaterdag om 18.00 uur klaar te
zijn. Het programma zat bomvol.’
Zijn opvolger Jorien Bouwmeester beaamt dat de show
kerngezond en springlevend is. ‘We zitten in de luxepositie dat er nog steeds volop animo is. De Young Breederscompetitie groeit nog elk jaar en er komen nog
steeds nieuwe leden bij. Met name aan de inzenderskant
merken we er niks van dat de sector onder druk staat.’
De nieuwe voorzitter van de HHH-show wil de show nog
een stapje mooier en professioneler maken en streeft
ook naar het behouden van de goede samenwerking in
het bestuur en met de vele vrijwilligers. ‘Vorig jaar hebben we voor het eerst met een extern secretariaat gewerkt. Het was niet langer houdbaar om dat met alleen
vrijwilligers te doen.’
Een uitdaging wordt ook het zoeken naar een nieuwe
locatie, nu de IJsselhallen op termijn gaan sluiten. ‘We
hopen nog een paar shows in de IJsselhallen te kunnen
organiseren, maar we moeten wel gaan kijken waar we
daarna terecht kunnen’, geeft Bouwmeester aan. ‘Ik
hoop dat we daarin samen kunnen optrekken met de
NRM. We zijn niet elkaars concurrent, maar achter de
schermen werken we waar mogelijk samen.’ l

Voorbeeldfunctie regionale keuringen
Als voorzitter kon hij het niet altijd iedereen naar de zin
maken. ‘Als inzender en eigenaar van een kampioenskoe
krijg je meer credits dan als organisator van een show.
Er zijn altijd mensen die het niet met mij en het bestuur
eens waren. Maar mijn doel was altijd het hoog houden
van de HHH-show.’
Puttenstein wijst onder meer op de eisen aan diergezondheid. ‘Wij zijn de eerste die zijn begonnen met een
nationale ibr- en bvd-veilige keuring. We hebben als

38 bedrijfsgroepen aangemeld voor videokeuring
In totaal 21 zwartbonte en 17 roodbonte
bedrijfsgroepen zijn aangemeld voor de
HHH-videokeuring, de Holland Holstein
cHampionship. Een mooie score, vindt de
nieuwe voorzitter Jorien Bouwmeester. ‘We
hebben veel enthousiaste reacties gehad.
Het is mooi dat de leden nu toch de strijd
met elkaar aan kunnen gaan. Ze kunnen
zelfs koeien tonen die ze anders niet zouden kunnen laten zien vanwege ibr bijvoorbeeld’, vertelt Bouwmeester.
Het bestuur koos bewust niet voor een
videokeuring van individuele koeien. ‘Nu
zijn jurylid Adrion van Beek en cameraman
Piet Janssen al vier dagen op pad om alle

groepen te beoordelen en te filmen. Voor
een individuele keuring zouden ze nog veel
meer tijd kwijt zijn geweest.’
Op een later moment maakt het bestuur
bekend hoe de prijsuitreiking zal verlopen.
Voor de videokeuring van de HHH Young
Breeders, de Young Breeders Challenge,
hebben zich 65 deelnemers aangemeld.
Zij maken zelf een film van het dier. Egbert
Korenberg en Don Chalack van Wendon
Holsteins uit Canada jureren de oudere
pinken. Bij de jongere pinken bepalen Britte
Nooijens en Edwin Steiner van S-Bro Holsteins uit Zwitserland de plaatsing.
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