CENTRALE STIERENKEURING TE GRONINGEN

f.e. GJ. Balk te Winsum, niet voor hem onder; zijn schouderpartij
nict qeheel af.
Het zeer goede peil hield ook bij de tweejarige stieren aan. Koploper Beatrix's Prins (Prins x Roza 9's Cor van Alma) , f.e. G.K. Wiersum te Bedum, toonde zich zonder meer een correct gebouwde,
beste stier. Typisch en vastgebouwd mocht ook Roderik (Reinard x
is

DE BTAARKOPPEN
Vergeleken met de blaarkopstieren op de Hozubra sloeg de balans
dit jaar duidelijk door in het voordeel van de Groningers. Vooral omdat er meer 'top' onder schooi.
Bij de jongste jaariingen ging Rutten's Geastor (Ebel van Fritema
x Bertus van Oostheem), f.e. E. Bosma te Rutten, aan de kop, een
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gerekte, snittige iets platte stier, die naar verluidt dienst zal gaan
doen bij K.I. Zuid-West Nederland. Tweede werd Florus 3 (Ludovicus van Meyenhorst x Tido van Hogemeeden), f.e. H. Elema te Leermens, wij correct gebouwd, ietsje rijp en op de derde plaats ging Robert van Alma (Fritema Julius x Reinder 2 van :\lma), f. P.K. de
Boer te Bedum, e. Kl. de Vries te Winsum, wel aantrekkelijk doch
wel rvat weinig robuust nog.
Bij de februari- en maartstieren won Fritema Gado (Nelis x Ebel
van Fritema), f" J.ts. Schuiringa te Oldehove, e. P. Haack te Oldehove, zeet typisch en correct gebouwd, gevuld, snittig en normaal van
stuk. Mooi van type en correct gebouwd was ook FritemaJohannes
(Reinder 2 van Alma x Reinard), f.J.F. Schuiringa te Oldehove, e.
K.F. Korf te Appingedam. Hij mocht iets meer ontwikkeld zijn voor
het moment en we hopen, dat hij dat alsnog inhaalt. Goed gebouwd
was vervolgens Eisse (Griffiervan Rutten x ldeaal), f. D.R. Nijenhuis
te Pieterburen, e. P.E. Drewes te Winsum, op de derde plaats, daarbij niet meer dan normaal ontwikkeld en wat te rijp. De laatste e erste prijs was voor Leendert (Alex x Reinardus van Alma), f. lvÍ. Renkema, Enumatil, e. J. Buist te Aduard, een wel snittige normaal ontwikkelde stier, die iets harder mocht zijn..
De oudere jaarlingen waren van zeer goed gehalte, met name aan
de kop. Voorop ging W.D.H. Leendert (Ebel van F'ritema x Prins van
Fritema), f.e. T.F. Staal te Bedum, behoorlijk goed ontwikkeld, gerekt en zeer goed van type. Op de tweede plaats ging Rienenburger
46 (Rienenburger 5 xKazan van Groeve), f. Firma A. van Dorp en
Zn te Hazerswoude, e.J. van Dorp te Winsum, niet gespeend van snit,
goed gebeend en met ietsje veel buikontwikkeling. Met de 1C prijs
volgde Jarino (Fritema Rinze x Diplomaat), f. J. Bosma te Zuídwolde, e . HJ.v.d. Molen te Noorddijk, een correct gebouwde typische stier die iets meer ontwikkeling mocht tonen. Reinier (Reinard
x Santor), f.e. M. Keur te Garrelsweer,werdvierde. Hij is correct en
sterk gebouwd, maar doet iets.dikkerig aan en mocht even typischer
zijn. Qua type en kwaliteit deed Eduard (Erwin x Erdal van Fritema)

Santor), f.e. M. Keur te Garrelsweer, verhuurd aanJJ. Stol te Grijpskerk, heten, was daarbij echter iets week in de koten. Fritema Edze
(Fritema Job x Bas), f. J.F. Schuiringa te Oldehove, e. G. Martini te
Lutjegast, werd derde, een goed gerekte en iets weinig gezonken stier
met iets korte gang. De overige oranjelintjes werden toegekend aan
de iets weinig gerekte doch overige ns correcte Omar (Oscar's Prins x
Dirk), f. J.P. Nienhuis te Usquert, e. B. I)rent te Oostum en de goed
gerekte en goed gebeende doch niet al te getrokken W.D.H. Dirk
(Andries van Fritema x Géator van Rutten), f.e. J. Bosma te Zuidwolde.
De niet talrijke driejarigen vonden een aanvoerder in Leo (Pieter
Dirk van Fritema x Gustaaf 7 pref. II), f. K.F. Korf te Appingedam,
e. P. Haack te Oldehove, een stier var, zeer goed type, ruirri gebouwd
en met best kruis, goed gebe end ofschoon nret ietsje platte klauwen.
De lB prijs was hier voor Rutten's Gealard (Rutten's Geraldo x
Granaat van Rutten), f.e. E. Bosma te Rutten, een stier van vlot
goed type, iets minder vlot van gang.
De vierjarige stieren waren van hest gehalte . Aan de spits ging Marijo (Fritema Egbert x Emmo), f.GJ. Balk te Winsum, e. Gebr.
Holtman te Bedum, zonder meer een extra best kopnummer, gevuld,
sterk gebouwd en best van type. Daar kon Fritema Gerard (Ebel van
Fritema x Rival van Rutten), f. J.F-. Schuiringa te Oldehove, e. Maatschap Rispens te Niehove, niet tegen op, hoewel hij toch ook veel
kwaliteit en een zeer goed type vertoonde;nie t helemaal zo overtuigend in zijn onderbouw als zijn voorganger. Derde werd Gerben
(Ebel van Fritema x Garmt van Fritema), Í-.J. Feitsma te Oldehove,
e. F. Kuiper te Lelystad, een vastgebouwde en gerekte stier en met
de 1D prijs volgde Boudewijn (Fritema Edgar x N{artin), f. D. Nijenhuis te Pieterburen, e. W. de Vries te Lutjegast, die ook uit goed
hout gesneden 1eek. Als laatste verschsen de ruim vijfjarige Fritema
Edgar (Ebel van Fritema x Nico), f. J.F. Schuiringa te Oldehove, e.
JJ. Stol te Grijpskerk, in de ring, om die met een eerste prijs weer te
verlaten op grond van zijn goede formaaÍ, zijn vaste bouw en zijn
zeer goed type. lets rond gebroekt is hij toch ook.
Bij de kampioenskeuringen zal het weinigen verbaasd hebben dat
Marijo recht op de seniortitel aanstevende. Op het viertal had hij nog
gezelgchap van Leo, Fritema Gerard en Beatrix Prins. Hieruit werd
Leo als reservekampioen aangewezen, waarmee een best kampioenenduo gestalte kreeg.
Bij de junioren ging de titel naar Fritema Gado, nadat Rutten's

Geástor op het drietal had moeten afhaken en W.D.H. Leendert reserwekampioen was geworden. De kampioen toonde weliswaar meer
snit doch kwam qua robuustheid ten opzichte van de reservekampioen wat te kort, het leeftijdsverschil in aanmerking genomen.
Welke vaders voerden nu de boventoon vragen wij ons tenslotte
nog af. Ebel van Fritema domineerde toch we1 duidelijk. Vijf zonen
behaalden een eerste prijs, waaronder drie 1A prijzen. Daarenbóven
hadden vier van zijn zonen elk weer een zoon met een eerste prijs.
Van deze zonen had Alex er voorts nog twee met een tweede prijs.
Van de overige vaders behaalde Reinard tweemaal een eerste prijs en
Reinder 2 van Alma e€n eerste plus twee tweede.
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Rutten's Geastor 5-7251
I A prijs
Prod. M.: 7 -
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Beatrix Prins 5-6846
1A prijs
Prod. I\'Í.: 4.9 - 7090

'+.28 - 3+2 '3.25

Fritema Gado 5-6988
1A en juniorkampioen
Prod. M.: 2 - 4656 - 4.23 '307 - 3.55

W.D.H. LeendeÍt 5-6827
I A en juniorreseruekampioen
Prod. M.: 8.8 - 7985 - 4.59 '324 '3.7O

Marijo 5-5734

Leo
I A en reservekampioen oudere stieren

1A en kampioen oudere stieren
Prod. M.: 7 - 68+2 -4.38 - 300 - 3.61

Prod. M.: 8 - 7573 - 3.66 - 305 - 3.37
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