KEURING BEDUM

Fenny flirt fantastisch
De negentiende Groninger Rundveeshow in Bedum
was een oase voor koeien met uiterlijke melkrijkheid.
De I&R-blokkade gooide voor een klein deel van de
inzenders roet in het eten.
TEKST TIJMEN VAN ZESSEN

H

erre Kuiper had in Bedum de eervolle taak de koeien op volgorde te
zetten. Grote melktypische dieren
kregen over het algemeen de voorkeur.
Reidlander Fetske 531 (v. Mogul) paste goed in
dat patroon. De lange vaars van Koos, Betty
en Wilco Stolwĳk uit Bedum was scherp,
goed van uier en etaleerde jeugd. De kampioene was wel melktypischer dan Truus 146,
maar deze Krusaderdochter van familie Van
Rĳn uit Opende toonde meer hardheid en
stapte kordaat op spĳkerharde benen.
Dankzĳ meer jeugd wist Fetske af te rekenen met krachtpatser en uierkampioene
Blauw 326 (v. Pitbull) van de familie Mooĳman uit Westerwĳtwerd.

Klop voor NRM-kampioene
In de middenklasse had Stolwĳk kans om
het goud van Fetske te verdubbelen, met
niemand minder dan de NRM-kampioene

Shakira 5. De Goldwyndochter had opnieuw
gekalfd en was nog altĳd fraai in balans. In
de middag toonde ze beter dan tĳdens haar
optreden in de rubriek. Ondanks haar vast
aangehechte achteruier kreeg ze klop van
Fenny 81 (v. December), uiteindelĳk de algemeen kampioene. De pupil van Wim Veenstra uit Boerakker stapte op hard beenwerk
en liet een sterke bovenbouw zien. In beweging sprak ze meer aan dan Shakira.
Fenny schudde ook de andere deelnemers
in de middenklasse van zich af. Op het
podium wist ze zich vergezeld van Krunchdochter Koepon Krch Classy 170. Een koe met
veel ras, melktype en kracht. Firma Koepon
mocht niet mopperen met de podiumplek;
Jotandochter Elsje 207 was met haar spĳkerharde beenwerk een waardige(r) opponent.
De krachtpatser van de familie Mooĳman
droeg bovendien een muurvaste uier.
Kuipers liefde voor type en frame manifes-

Tabel 1 – Kampioenen Groninger Rundvee Show (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar/woonplaats

kampioene vaarzen
reservekamp. vaarzen
kampioene midden
reservekamp. midden
kampioene senioren
reservekamp. senioren

Reidlander Fetske 531
Blauw 326
Fenny 81
Koepon Krch Classy 170
Durkje 228
Koepon Epc Regenia 109

Mogul
Pitbull
December
Krunch
Mr Sam
Epic

mts. W. M. J en W. J. Stolwijk, Bedum
mts. Mooijman, Westerwijtwerd
mts. H., R. en W. Veenstra, Boerakker
W. N. Koepon, Feerwerd
mts. F. en J. G. Mulder-Ketelaar, Winsum
W. N. Koepon, Feerwerd

Fenny 81 (v. December), algemeen kampioene
Productie: 2.03 401 11.883 4,12 3,25 lw 106

Durkje 228 (v. Mr. Sam), seniorenkampioene
Productie: 4.01 286 9156 4,20 3,50 lw 117

teerde zich ook bĳ de senioren. Dat pakte
vooral goed uit voor Jitte Ketelaar en Froukje Mulder uit Winsum: drie van de vier
finalisten had hun stal als thuisbasis. De
koe met het fraaiste skelet kaapte de titel
weg. Durkje 22 (v. Mr Sam) etaleerde veel
balans en een mooie upstanding. Uierkampioene Koepon Epc Regenia 109 (v. Epic) won
het reservekampioenschap. De glasharde
koe van Koepon stal de show met een vaste
vooruier.
Mooĳman had het geluk niet aan zĳn zĳde.
Geen finaleplaats voor Mr Burnsdochter
Blauw, een best bewaarde koe. l

Johan Oude Lansink: ‘De telefoon stond roodgloeiend’
De voorzitter van de Groninger Rundvee Show
kneep ’m wel even. Zes inzenders waren geblokkeerd als gevolg van misregistraties in het
I&R-systeem.
‘We zijn als commissie niet extra bij elkaar
geweest, maar de telefoon stond de afgelopen
weken wel roodgloeiend. Ik heb bij RVO om
ontheffing gevraagd, omdat de dieren na de
show weer teruggaan naar het bedrijf van

herkomst, maar er viel nergens over te praten’,
vertelt Johan Oude Lansink.
Uiteindelijk bleef de blokkade op drie van de
zes bedrijven van kracht, waaronder één inzender met melkgevende dieren.
‘Ik vond het vooral heel zuur voor de kinderen,
die hebben al drie maanden lang met kalveren
geoefend en dat bleek nu voor niets te zijn
geweest.’

veeteelt MAART 1 2018
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