Derde lustrum Groninger Rundvee Show voor Froukje Mulder en Jitte Ketelaar

Gouden plak voor Sjoukje
Aan koeien met reputatie geen gebrek tĳdens de vĳftiende editie
van de Groninger Rundvee Show. Maar stuk voor stuk kregen ze
klop in Bedum. De vele toeschouwers zagen nieuwe koeien met
de prĳzen aan de haal gaan, met een hoofdrol voor Sjoukje 609.
tekst Inge van Drie
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okje 219, Reidlander Afke 6139, Koepon Storm Klaske 7. Foto’s van de
oud-algemeen kampioenen van de Groninger Rundvee Show in Bedum verschenen stuk voor stuk op een groot scherm
in de ring. Ter ere van het derde lustrum
van de wintershow zette de organisatie
de eigenaren van deze oud-kampioenes
midden in de ring in de bloemen.
Een flink aantal van die ooit succesvolle
veehouders deed ook op tĳdens de vĳftiende editie van de drukbezochte Groningse wintershow een gooi naar de prĳzen. En met succes soms. Neem Froukje
Mulder en Jitte Ketelaar. De melkveehouders uit Winsum traden bĳ de senioren aan met Sjoukje 609 (v. Mr Sam), een
elegante, soepel bewegende koe met een
brede en hoog aangehechte achteruier.
Overtuigend won ze de gouden plak.
Wie waren de kanshebbers voor zilver?
Dat was in de eerste plaats Reiertjeshoeve
Geertje 407, de roodbonte algemeen kampioene van de jongste HHH-show. De Talentdochter van Ko en Lennert de Haan
uit Beerta liet opnieuw zien over veel
kracht, capaciteit en een mooi beaderde
uier te beschikken, maar was duidelĳk
minder harmonisch gebouwd dan bĳvoorbeeld Sjoukje. Ook de reservekampioene van 2013, Glinzer Betje 41, mengde
zich in de strĳd. De zwartbonte Stadeldochter van Jan Thomas en Betty Vos –
zĳ leverden in Bedum de beste bedrĳfsgroep – presenteerde zich als een koe
met veel balans en een sterke uier. Ook
Rita 23 van Ton, Magda en Wim Mooĳman uit Westerwĳtwerd was zo’n ruim
gebouwde, krachtige Stadeldochter,
maar in uier kon ze niet tippen aan haar
halfzus. Nee, het zilver ging net als in
2013 naar Glinzer Betje 41.
Maar de familie Mooĳman had meer ĳzers in het vuur. In de vaarzenfinale traden ze aan met Elsje 177, een breed ge-

bouwde, fraai geuierde dochter van
Gillette Jordan. Van meer ras en uitstraling voorzien waren de gerekte Reidlander
Betty 656 (v. Damion) van Koos en Wilco
Stolwĳk uit Bedum en Sjoukje 694 (v. Million) van de familie Mulder-Ketelaar.
Ook Reidlander Kelmos 481 (v. Delete), opnieuw van Stolwĳk, had zo haar charme;
ze presenteerde haar lange, jeugdige lĳf
met stĳl. Elsje mocht dan niet de meest
melktypische van het finalekwartet zĳn,
ze was wel de meest complete. Daarmee
eiste ze de vaarzentitel op, Betty 656 stelde zich tevreden met de reservetitel.

Elsje 177 (v. Jordan), kampioene vaarzen
Prod.: 2.00 113 3509 4,20 3,14 lw 110 l.l.

Koe met reputatie
In de middenklasse meldde onder meer
Glinzer Gerie 129 zich in de finale. De rode
Blitzdochter van de familie Vos is een
koe met reputatie. In 2012 schreef ze het
algemeen kampioenschap in Bedum op
haar naam. Met haar lange en brede
frame imponeerde ze als vanouds, maar
na de laatste kalving was de ophangband
in de overigens wel lange en brede uier
minder goed zichtbaar. Zou dat Gerie
ditmaal nekken? Titelhoudster Reidlander Kelmos 821 – moeder van de eerder
genoemde Kelmos 481 – van Stolwĳk
bleef ze in ieder geval voor, ook al was de
Samuelodochter fraai in verhouding en
liet ze nauwelĳks steken vallen. Ook de
royaal ontwikkelde, sterk geuierde Blauw
236 (v. Strider) van Mooĳman, de vaarzenkampioene van 2013, kreeg klop.
Maar Jurgien 200 van Henk, Renske en
Wim Veenstra uit Boerakker liet zich
niet zomaar opzĳ zetten door Gerie. De
Starleaderdochter was wellicht niet de
grootste, maar ze was scherp van boven,
breed van onderen en voorzien van een
uitermate sterke uier. Gerie moest zich
gewonnen geven. De titel in de middenklasse ging dit keer naar Jurgien, met
Gerie als fraaie reservekampioene.

Jurgien 200 (v. Starleader), kamp. midden
Prod.: 2.04 526 13.167 4,00 3,41 lw 98

Sjoukje 609 (v. Mr Sam), alg. kampioene
Prod.: 5.08 392 10.629 4,54 3,43 lw 101

En het algemeen kampioenschap? Dat
bleek een brug te ver voor Jurgien. De vĳftiende editie van de Groninger Rundvee
Show werd een prooi voor Sjoukje 609
van Froukje Mulder en Jitte Ketelaar. l
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