K E U R I N G

Groninger Rundvee Show zeer succesvol voor Koepon en Stolwĳk

Er gaat niets boven Bet
In Bedum verzamelden zich de beste koeien uit de provincie
Groningen. Titelverdedigster Elsje 177 maakte de provinciale
show tot een spannend spektakel. Twee fokkers domineerden
de meest noordelĳke show van Nederland.
tekst 5ČNFOWBO;FTTFO

‘E

r is witte rook’, sprak Harm Albring
tĳdens de ﬁnale van de sterke middenklasse op de Groninger Rundvee Show
in Bedum. Na overleg met zĳn collega-jurylid was er overeenstemming over welke
koe de titel in de middenklasse verdiende.
Titelverdedigster en uierkampioene Elsje
177 (v. Jordan) gooide hoge ogen met haar
muurvast aangehechte uier. De koe van
Wim en Ton Mooĳman uit Westerwĳtwerd etaleerde veel uiterlĳke melkrĳkheid en wist dankzĳ meer capaciteit in
de middenhand te winnen van Mariahoeve
Elﬁ 119. Deze sterk stappende Jotandochter van Wilfred Hartjes uit Appingedam
manifesteerde zich als een harde koe.
Elsje versloeg ook Reidlander Betty 656 (v.
Damion), een koe van Koos, Betty en Wilco Stolwĳk uit Bedum. Betty bood veel
weerstand met haar soepele beenwerk,
lange uierbodem en haar harmonieuze
skelet. De extra melk in haar uier aan het
eind van de dag deed haar speenplaatsing
echter geen goed. Stalgenote Reidlander
Bet 956 (v. Damion) was eveneens begenadigd met kogelharde benen, een hoge
achteruier en een goed gevormd kruis.
Dankzĳ meer hardheid in de bovenbouw
wist ze Elsje van haar troon te stoten.
Nadat de witte rook was opgetrokken,
was er goud voor Bet, terwĳl Koepon Snow
Regenia 91 de reservetitel won. De Snowmandochter van het Koeponbedrĳf uit
Feerwerd liep ’s morgens nog 1b achter
Betty 656, maar kreeg met haar fraaie ribwelving en harde bovenbouw veel sympathie. Dankzĳ die krachtige bovenbouw
klopte ze Elsje, die derde werd.

Omgekeerde rollen
Op het podium van de junioren maakten
Stolwĳk en Koepon ook de dienst uit. In
de ﬁnale bleven van elke inzender twee
dieren over. De jeugdige Reidlander Alexia
(v. Alexander) imponeerde met parallel

geplaatste benen. Ze was de terechte benenkampioen van haar rubriek, maar
moest zwichten voor de hoog en vast aangehechte uier van Koepon SprRegenia 147
(v. Supersire). De vaars van Koepon straalde en blonk uit met haar correcte verhoudingen. Voor Reidlander Bet 197 (v. Bonair)
een hele kluif om partĳ aan te geven. De
vaars van Stolwĳk viel op met haar fraaie
balans tussen melktype en kracht. Met
haar krachtige stap wist ze Regenia’s stalgenote Koepon Krch Classy 170 (v. Krunch)
nog te verslaan. Een vaars met een fraai
type en goed geplaatste voorspenen.
Voor de titel kwam Bet net tekort. Regenia maakte het verschil dankzĳ haar langere uierbodem en betere kruisligging.
En zo draaiden de rollen om: nu won Koepon goud en was er zilver voor Stolwĳk.
Bĳ de oude koeien kregen Stolwĳk en
Koepon meer tegenstand. De familie Van
Rĳn uit Opende bracht een kast van een
koe in de ring. Jordandochter Astra 754
was niet alleen lang en groot, maar droeg
ook een vast aangesloten uier. Genoeg
munitie om Koepon Col Regenia 37 (v. Colby) van het lĳf te schudden. De koe was
foutloos in uier en was voor eigenaar Koepon de achtste generatie stiermoeder op
rĳ. Astra stak ook Roelie 57 (v. Tinus) de
loef af; een sterk gebeende koe van de familie Van den Bergh uit Garmerwolde.
Voor eremetaal schoot Astra net tekort.
De familie Van Drie uit Bedum mengde
zich in de strĳd met TKO-dochter Reina
248. Eveneens een koe met veel ‘koffer’
en een hoge en vaste achteruier. En ook
Koepon Jeevs Klaske 82 (v. Jeeves) was Astra
te machtig; de sterke overgangen in haar
frame en haar kordate stap brachten haar
het reservekampioenschap, de derde titel
voor Koepon. Van Drie oogstte met de
meer uitgezwaarde Reina de seniorentitel, maar Stolwĳk legde in Groningen beslag op het algemeen kampioenschap. l

Koepon SprRegenia 147 (v. Supersire),
kampioene vaarzen
Prod.: 1.11 15 408 4,14 3,65 lw 99 l.l.

Reidlander Bet 956 (v. Damion),
algemeen kampioene
Prod.: 2.04 399 10.578 3,87 3,42 lw 98

Reina 248 (v. TKO), seniorenkampioene
Prod.: 5.10 301 9363 4,18 3,27 lw 100
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