K E U R I N G

Familie Mulder-Ketelaar domineert met drie prĳzen in Bedum

Volle winst voor debutant
VeeteeltForum Gjaltdochter Sjoukje 647 won bĳ haar debuut
op een keuring direct het algemeen kampioenschap tĳdens de
Groninger Rundvee Show. Elsje 177 ging na haar vaarzentitel
vorig jaar op herhaling in de middenklasse.
tekst Florus Pellikaan
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Midwolder Jose 12, kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 133 4462 4,01 3,25 lw 117 l.l.

Elsje 177 (v. Jordan), kampioene midden
Prod.: 2.00 329 9162 4,59 3,22 lw 105

Sjoukje 647 (v. Gjalt), algemeen kampioene
Huidige levensprod.: 33.983 4,11 3,18
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e handen gingen voor de ogen bĳ
Froukje Mulder toen Sjoukje 647 als
algemeen kampioene werd aangetikt.
De emotie liet zich eenvoudig verklaren
doordat Sjoukje als geen ander de fokkerĳ vertegenwoordigt van Froukje Mulder
en Jitte Ketelaar. Niet alleen via de vrouwelĳke, maar ook via de mannelĳke lĳn
heeft ze haar roots liggen op hun melkveebedrĳf in Winsum.
Froukjes vadersmoeder is de bekende
Preludedochter Fokje 219, die in 2006 de
provinciale Groningse show won. Titaniczoon Gjalt werd vervolgens door de
deelnemers van VeeteeltForum bĳ de
fokkers aangekocht, ingezet en getest.
Het resulteerde in een fokwaarde van
105 exterieur en Sjoukje als voorlopig
bekendste telg. Onder haar leiding won
het drietal van Mulder-Ketelaar ook de
prĳs voor beste bedrĳfscollectie.
De uiterst stĳlvolle en breed geuierde
Sjoukje, die voor het eerst aan een keuring deelnam, kreeg de seniorentitel die
aan het algemeen kampioenschap voorafging overigens totaal niet cadeau. Koepon Restha Klaske 48 (v. Restha) van Koepon
uit Feerwerd had niet alleen bĳna dubbel zo veel melk gegeven, maar was in
skelet een fractie breder en in kop en
hals minstens zo stĳlvol als Sjoukje. In
achteruier moest ze zich echter nipt gewonnen geven.
Ook de balansrĳke en malse oud-seniorenkampioene Elsje 98 (v. Talent) van
Ton, Magda en Wim Mooĳman uit Westerwĳtwerd gaf de seniorenklasse een
kwaliteitsimpuls. Dat gold ook voor Glinzer Betje 41, de sterk gebouwde en sterk
stappende zwarte Stadeldochter. De pupil van Jan Thomas en Betty Vos uit Godlinze, die al twee keer reservekampioene
was geworden, kon in achteruier de
kampioenen nu net niet volgen.
Het hoge niveau van de seniorenklasse

aan het einde van de dag deed bĳna vergeten dat er in de jongere leeftĳdscategorieën dit keer wel sprake was van wat
ondereind. Toch slaagden de juryleden
Ard Gunnink en Jaap Jacobi erin vier aansprekende middenklassekoeien te selecteren voor de finale. De melkrĳke Rika 97
(v. Outside) van Mulder-Ketelaar en de
sterk gebouwde Koepon Explode Qualsiasi 5
(v. Explode) van Koepon bĳvoorbeeld.
In uierafwerking kon het duo Elsje 177
van familie Mooĳman echter niet volgen.
De Jordandochter, die vorig jaar de vaarzentitel won, liet zich lastig leiden, maar
desondanks waren de kwaliteiten in haar
malse, lange lĳf, haar dito uier en het
krachtige beenwerk goed te onderscheiden. Ze prolongeerde dan ook het goud
en verwees vanwege meer hoogte van de
melkklier de open gebouwde en van een
breed kruis voorziene Geertje 70, volgens
haar eigenaren Mulder-Ketelaar een Damiondochter, naar de reservestek.

Rode vaarzenkampioene
De vaarzenklasse kende de meest afgetekende kampioene van de dag en wel de
roodbonte Midwolder Jose 12. De Mr Savagedochter van Arjan en Saskia van Erp
uit Midwolda stak in een wat ruime conditie, maar toch showde ze ruim voldoende raskwaliteit en bovendien was ze
op geen foutje te betrappen. Achter Jose
werd het nog even spannend. Zou de nog
erg verse, maar potentierĳke Belgia Patrona 30 (v. Seaver) van Han en Irma BrinkSymons uit Midwolda ondanks een nog
iets weke bovenbouw succes boeken? Of
de jeugdige en ondiepe, maar wat kort
geuierde Koepon Gold Chip Ebeltje 23 (v.
Gold Chip) van Koepon? Nee het werd de
erg fraai en evenredig gebouwde, iets royaal geuierde Danillodochter Sanne 25
van familie Veenstra uit Boerakker die
het zilver in de wacht sleepte. l
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