K E U R I N G

Koeponbedrijf op alle fronten de sterkste in Bedum

Klaske klasse apart
Niet alleen de seniorentitel was voor het Koeponbedrijf uit
Feerwerd. Naast de winst voor Koepon Storm Klaske waren de
bedrijfsgroepen en het uierkampioenschap een prooi voor de
equipe waarmee Koeponmedewerker Alex Borst de ring betrad.
tekst Tijmen van Zessen

D

e elfde editie van de Groninger
Rundveeshow in Bedum was goed
bezocht. Tussen de 1100 en 1200 mensen zagen hoe Midwolder Marie 346 haar
beste beentje voorzette in de juniorenfinale. De rastypische vaars van Arjan van
Erp uit Midwolda toonde veel bodemvrijheid in uier. Een echte Classicdochter,
die wellicht iets overtuigender mocht
stappen. Ze versloeg Durkje 224 (v. Talent)
van Jitte Ketelaar en Froukje Mulder uit
Winsum. Deze grote, langgerekte vaars
bezat een vast aangehechte uier, maar
deed smal aan in de voorhand. Ook de
stevige New Jerseydochter Reidlander Fetske 2511 van Koos Stolwijk uit Bedum kon
niet op tegen Marie 346, ondanks haar
onberispelijke frame.
Blauw 188 (v. Talent) van Ton Mooijman
uit Westerwijtwerd was hetzelfde lot beschoren. Zij imponeerde met een ondiepe uier die tegen de buikwand leek gegoten, maar haar bovenbouw kon sterker.
Zelfs de harde en jeugdige Koepon Sep
Regina 13 (v. September Storm) van het
Koeponbedrijf uit Feerwerd was niet opgewassen tegen Marie 346. Ze was misschien niet de meest behangen vaars,
maar oogde zeer correct met een soepele
tred en een correcte uier. Alleen Stormaticdochter Reidlander Bet 501 van Stolwijk
gooide roet in het eten van Marie. Ze
vertoonde meer wigvorm en lengte in de
rib dan de Classicdochter en had een
vaste uier.

Close finish in middenklasse
Het vuurwerk in de middenklasse kwam
van vier koeien, waaronder opnieuw een
Classic uit de Mariefamilie van Van Erp;
Marie 336 manifesteerde zich als een bak
van een koe met een sterke bovenbouw,
maar een wat korte vooruier. Johan van
Ginkel uit Sellingen mengde zich in de
strijd met Sunni, een fraai geuierde doch-

ter van Dubuque (v. Durham). Ook Mulder Ketelaar liet weer van zich spreken,
ditmaal met Durkje 214 (v. Buckman), een
koe met een prachtige melkopdruk en
veel kwaliteit in uier en benen. Ze had in
een spannende rubriek gewonnen van
de sterke Win 395-dochter Koepon Win
Klaske 23. Nu kwam Durkje oog in oog te
staan met de goed gebeende Lucky Mikedochter Klaasje 1002 van Roland Kooijker
uit Grijpskerk. Ze was lekker soepel met
een wat vastere vooruier en meer helling
in haar kruispartij. Klaasje blesseerde
zich in de ring aan haar achterbeen,
maar wist van geen wijken. De jury
kwam er niet uit en wees – na overleg
met de arbiter – Klaasje als kampioene
aan ten koste van Durkje 214.
Het seniorenkampioenschap was niet
minder aantrekkelijk. Het skelet met de
fraaie, diepe rib van Mariahoeve Ida 26 (v.
Poos Benchmark) van Wilfred Hartjes
uit Appingedam legde veel gewicht in de
schaal. De algemeen kampioene van
2009 nam het op tegen de 1a van de oudste rubriek op de NRM in 2008: Leducdochter Sjoukje 512 van Mulder-Ketelaar,
die fijnheid toonde, een mooie middenhand en na zeven keer kalven een nog
foutloze uier. Richard van der Veen uit
Thesinge streed dapper met zijn Laurenzodochter Hilda 111, die imponeerde met
een mooie combinatie tussen type en
kracht en met droge benen.
Stormaticdochter Koepon Storm Klaske 7
deed er nog een schepje bovenop. De uierkampioene droeg haar melkklier hoog
en fier en stapte met ruime pas door de
ring. Haar vergevorderde lactatiestadium ontging niemand, maar Klaske was
een klasse apart. De glunderende Koeponmedewerker Alex Borst plaatste haar
tevens in de winnende bedrijfsgroep. l

Reidlander Bet 501 (v. Stormatic),
kampioene junioren
Prod.: 2.02 278 8483 388 3,13 lw 108 l.l.

Klaasje 1002 (v. Lucky Mike),
kampioene middenklasse
Prod.: 2.06 380 9904 4,38 3,51 lw 107

Koepon Storm Klaske 7 (v. Stormatic),
kampioene senioren
Prod.: 5.08 324 15.218 4,87 3,66 lw 129 l.l.

Kijk voor een video op www.veeteelt.nl
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