K E U R I N G

Roodbonte Glinzer Gerie 129 wint kwalitatief hoogwaardige Groningse show

Progressie in Bedum
In Bedum lieten de Groningse fokkers zien hard aan de weg te
timmeren. De provinciale keuring beleefde een topjaar en kreeg
verrassend een roodbonte kampioene. Dominant waren de stallen van de families Vos en Mulder-Ketelaar.
tekst Florus Pellikaan

D
Tienie 99 (v. Mr Sam), kampioene vaarzen
Prod.: 2.01 72 2283 3,81 2,95 lw 110 l.l.

Glinzer Gerie 129 (v. Blitz), algemeen kamp.
Prod.: 1.11 297 7129 4,54 3,60 lw 87

Elsje 98 (v. Talent), kampioene senioren
Prod.: 3.05 394 14.635 3,88 3,25 lw 108

e Groninger Rundvee Show maakt
een duidelijke progressie door en
beleefde dit jaar een ijzersterke editie.
Dat gold zeker voor de middenklasse, die
in Bedum bestempeld kon worden als de
sterkste leeftijdscategorie. Uitgerekend
in deze klasse gaf het bedrijf van familie
Vos uit Godlinze een visitekaartje weg
doordat drie van de vier finalekoeien de
stalnaam Glinzer voerden.
De stijlvolle Stadeldochter Glinzer Betje 41
en de krachtig gebouwde en vast geuierde Glinzer Greetje 122 (v. Stormatic) van
Vos zetten zich in voor een dubbelslag.
Toch stak Sjoukje 628 (v. Mr Sam) van
Froukje Mulder en Jitte Ketelaar uit
Winsum daar een stok voor. Ze had een
meer parallelle stap dan Betje en correcter geplaatste spenen dan Geertje. Sjoukje combineerde dat met een melktypisch
skelet en een harde bovenbouw. Het was
genoeg voor de reservetitel, maar het
kampioenslint was onbereikbaar. Dat
ging met overmacht naar de roodbonte
Glinzer Gerie 129 van familie Vos. De Blitzdochter won vorig jaar de reservetitel bij
de vaarzen, kalfde anderhalve maand geleden voor de tweede keer en betrad op
haar derde verjaardag de ring in Bedum.
Met haar bijzonder vaste, brede en hoog
aangehechte melkklier won ze allereerst
het uierlint. In combinatie met haar lange frame, foutloze kruisconstructie en
sterke stap volgden later ook de kampioenstitel midden en het algemeen kampioenschap. Bovendien voerde ze ook
nog de winnende bedrijfgroep aan.

Betere keuringsconditie
Bij de oudere koeien greep Mariahoeve
Anita 120 (v. Classic) van Wilfred Hartjes
uit Appingedam net buiten het eremetaal. De roodbonte showde veel bodemvrijheid van uier, maar was voor een
oudere koe wat afgepast. Dat gold zeker
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niet voor de elfjarige keuringsvedette
Sjoukje 512 van opnieuw Mulder-Ketelaar
die van de jury een speciale eervolle vermelding kreeg. De Leducdochter showde
nog altijd met verve haar spijkerharde
skelet, maar in uieraanhechting was
haar leeftijd inmiddels zichtbaar. Voor
het erepodium bleven daardoor twee
koeien over: Elsje 98 (v. Talent) van Ton,
Magda en Wim Mooijman uit Westerwijtwerd en de bekende Koepon Storm
Klaske 7 (v. Stormatic) van Koepon uit
Feerwerd. Klaske won tijdens de vorige
twee edities het algemeen kampioenschap, maar door haar oudmelkte lactatiestadium stak ze nu in een ruime
conditie. Ondanks haar imponerend
aangehechte uier moest ze daardoor genoegen nemen met het reservelint. Het
kampioenschap ging naar de in betere
keuringsconditie stekende, fraaitypische
en lang gebouwde Elsje.
In de vaarzenklasse zorgde een negental
dieren voor een finale, waarbij de juryleden Tjebbe Huybrechts en Wouter de
Bruin gemakkelijk hun keuringslijn konden vasthouden. Ze selecteerden Koepon
Jasper Coba 25 (v. Jasper) van Koepon en
Pietje 419 (v. Final Cut) van Cor, Gert en
Marc Dijkema uit Westerwijtwerd voor
de kampioenskeuring op basis van lang
aangehechte uiers en een correcte framebouw. Voor de prijzen wenste het juryduo alleen nog iets meer harmonie en
rastype in skelet en dat vonden ze in
Reidlander Kelmos 821 (v. Mr Samuelo) van
Koos en Wilco Stolwijk uit Bedum en
Tienie 99 (v. Mr Sam) van opnieuw Mulder-Ketelaar. Beide vaarzen combineerden stijl en balans op de gewenste manier en stapten vlot op droog beenwerk.
De verse, ruim ontwikkelde Tinie overtuigde nog iets meer in de uier door
meer kwaliteit en een vastere aanhechting en greep daarmee de titel. l

