K E U R I N G

Families Stolwijk en Mooijman doen goede zaken op provinciale show

Bet is Betje de baas in Bedum
Vorig jaar had de Groninger Rundveeshow de nationaal reservekampioene roodbont in haar gelederen. Hoewel die kwaliteit tijdens de veertiende editie niet werd geëvenaard, was het zeker de
moeite waard Neerlands meest noordelijke keuring te bezoeken.
tekst Tijmen van Zessen

O

p de meest noordelijke rundveeshow van Nederland beet Striderdochter Blauw 236 het spits af. De pupil
van Ton en Wim Mooijman uit Westerwijtwerd etaleerde een sterke bovenbouw en stapte stevig vooruit op droog
beenwerk. Ze won het onderonsje in de
eerste rubriek van haar stalgenote Rita
37 (v. Damion), die solide in elkaar stak
en zich soepel voortbewoog.
Beide dieren hadden vast aangehechte
uiers, maar dat gold ook voor Jordandochter Eibeltje 232. De familie Barendregt uit Garrelsweer had in haar een
correct gebouwde vaars met voldoende
kwaliteit in het beenwerk. Vanwege
meer jeugd was ze de baas over Koepon
Milln Classy 54, een zware Milliondochter
van Koepon uit Feerwerd. Classy versloeg vanwege meer openheid de evenredig gebouwde Savarddochter Bolleholster
Bolera van de familie Schalk uit Garrelsweer.
De prijzen in de juniorenklasse gingen
echter naar de jongste dieren. Het kopduo uit de eerste rubriek kreeg de rozetten opgespeld; Rita 37 ontving de reservetitel, de winst ging naar Blauw 236.

Progressie voor Kelmos
’Wat een geweldig koptrio, drie melkrijke koeien met fantastische uiers’, prees
jurylid Gerrit de Groot de eerste rubriek
in de middenklasse. Koepon Jasper Coba 25
(v. Jasper) van Koepon nam de leiding
dankzij de balans in haar skelet. Ze oogde fraai in zijaanzicht met een bodemvrije, vast aangehechte uier. Haar stalgenote Koepon Jeeves Klaske 82 (v. Jeeves)
miste lengte in de eerste rib, maar toonde eveneens een vast aangehechte uier
en harmonie in bouw. Vanwege meer
kracht rekende ze af met de prima stappende Boliviadochter Hamster Star 31 van
de familie Goslinga uit Den Ham.

Twee Samuelodochters van Koos en Wilco Stolwijk uit Bedum voerden de spanning op. Reidlander Betty 654 imponeerde
met haar macht in het frame, maar miste de laatste melkuitstraling.
Vanwege meer openheid in de middenhand en een betere uier was het haar
stalgenote Reidlander Kelmos 821 die meedong naar de prijzen. En hoe. De reservekampioene junioren van 2012 oogde fris
met een stijlvol frame, parallel geplaatste benen en een langgerekte uier. De
meeste tegenwicht kwam van Koepon
Jasper Regenia 41, een fraaie Jasperdochter van Koepon. De koe was goed in balans, ze had een functionele beenstand
en won vanwege meer fijnheid in het
skelet haar rubriek van de sterk geuierde Affirmeddochter Lena 190 van de familie Barendregt.
De titel in de middenklasse bleek een
brug te ver voor Regenia, ze verdiende de
reservetitel met Kelmos 821 als kampioene aan haar flank.

Blauw 236 (v. Strider), kampioene junioren
Productie nog onbekend

Reidlander Kelmos 821 (v. Samuelo), kamp. mid.
Prod.: 2.02 281 6780 4,29 3,54 lw 95

Koningin Bet
In de koninginneklasse, zoals de jury de
seniorencategorie treffend verwoordde,
kwamen Daan en Jan Thomas Vos uit
Godlinze sterk voor de dag. Met hun
zwartbonte derdekalfs Stadeldochter
Glinzer Betje 41 stalen ze de show. Met een
uier die in de koe gegoten leek, en een
beresterk skelet paradeerde Betje door
de ring. Dankzij een hogere achteruier
en meer jeugd overtrof Betje de evenredige IcePackdochter Blauw 196 van de
familie Mooijman. Ook haar bloedverwant Blauw 188 (v. Talent) etaleerde veel
kwaliteit in de vorm van een ragfijne
uier en mooie verhoudingen.
De familie Mooijman viel in de seniorenklasse nipt buiten de prijzen; Betje 41
stak zich in het zilver. De eerste prijs was
voor Starleaderdochter Reidlander Bet 19,

Reidlander Bet 19 (v. Starleader), kamp. senioren
Prod.: 4.01 286 11.131 3,96 3,16 lw 105

een zesdekalfskoe van de familie Stolwijk met een fraaie wigvorm in het lijf,
een puik bewaarde uier en een sterke
klauw. Kortom, de tweede hoofdprijs
voor de familie Stolwijk met daarbij
het algemeen kampioenschap als kers op
de taart. l
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