
De Juror Faiths: populaire koopwaar
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EHet is net iets meer dan 2 jaar geleden, in februari 2007, dat we u het verhaal brachten

waarin de achtergronden van de veelbelovende familie van Ralma Juror Faith werden

uitgelicht. Nooit eerder kwamen we zo snel terug op een familie, maar na zo’n fantas-

tisch jaar in het veilingcircuit valt er veel te rapporteren. Hier volgt een update over de

Juror Faiths. 

Een 89-punten Goldwyn-vaars uit een met
89 punten als vaars ingeschreven O-Man

uit een met 88 punten als vaars ingeschreven
Durham – elke familie die consequent de
kracht, het frame en algemeen voorkomen ver-
erft om zo’n stamboom te creëren, waarin ook

nog eens een VG-89 O-Man-vaars voorkomt, is
verzekerd van aandacht. En dat is zeker de
ervaring van Dr. Jeff Rugg, van Rugg-Doc Hol-
steins uit Wisconsin. Keuzes van spoelingen of
vaarskalveren uit zijn Ralma Goldwyn Carmel
VG-89 brachten vorig jaar op diverse veilingen

steevast veel geld op: $81.000 voor een Baxter
en 49.000 voor een Jeeves op de Branson Sale,
53.000 voor een Billion op de National Con-
vention Sale, 47.000 voor een Armstead op de
Planet Holsteins Sale en $50.000 voor een Mil-
lion op de Canadese Sale of Stars. Bovendien is
Carmel op dit moment bezig om een order vol
te maken met haar eerste 100 exportwaardige
embryo’s voor Diamond Genetics in Neder-
land. “Het overtreft mijn stoutste dromen,” ver-
telt Jeff Rugg. “Ik had al een paar van de vroege
leden van deze familie gekocht en vervolgens
probeerde ik O-Man Cookie te kopen, maar die
was niet te koop. Dus kocht ik de keuze uit
Cookie’s spoeling met Goldwyn,” vervolgt hij
zijn uitleg over hoe hij aan Carmel kwam. “Ik
heb de Ralma-veestapel van Mark en Al 
Schmitt de laatste jaren regelmatig gezien, die
wordt almaar beter. En dat komt allemaal door
de manier waarop deze familie vererft.”    

VEILINGTOPPER
Nog iemand die vorig jaar profiteerde van de
geweldige verkoopkracht van Juror Faith was
Marlin Bontrager van Shema Holsteins in Iowa.
Op de Top-10 Sale verkocht hij Sandy-Valley
Go Firelite, een Goldwyn uit de EX-92 Durham-
dochter van Juror Faith, voor $110.000. “We
hebben haar gekocht als keuze uit een spoe-
ling. Ze was het enige vaarskalf van die spoe-
ling en werd geboren met een kromme voor-
poot. De Bauers zeiden dat ik haar terug kon
geven als ik dat wilde. Toen ze echter 10 maan-
den oud was, kon je er al niets meer van zien.”
Ook Ralma Shottle Camouflage werd door
hem verkocht. Met $101.000 was zij de duurste
op de Planet Holstein Sale en is nu eigen aan
Erbcrest en Nith Crest uit Ontario, Canada. “Ik
heb in totaal $22.000 voor de twee betaald, en
nu hebben ze meer dan $300.000 opgebracht,
als je de nakomelingen meetelt die ik heb ver-

kocht. Ik heb natuurlijk ook wel eens investe-
ringen gedaan waar ik liever niet over praat,
maar deze waren exceptioneel en ik heb van
beide nog veel nakomelingen. We hebben hier
ook nog enkele andere sterke families – van
Raven, Barbie, Calico en natuurlijk de Roxies –
maar iedere koeienliefhebber die door onze
vaarzenstal loopt kan de Faiths er gelijk uitpik-
ken, zo uniform goed zijn die op exterieurge-
bied.” 

BASIS
De massale, diepe Ralma Juror Faith, die meer
dan een ton woog en 23 VG-2jr dochters pro-
duceerde, was de koe die de Ralma-veestapel
van Mark en Al Schmitt uit Rice, Minnesota,
internationaal op de Holsteinkaart zette. Vijf
van die dochters werden later EX. Ook produ-
ceerde ze een succesvolle zoon, Ralma Terry
Fleet, die een tijdje bij ABS op de kaart stond.
De succesvolste lijnen werden met name door
3 Durham-dochters van Faith gevestigd. Ralma
Christmas Fudge, VG-88 als vaars, was de Dur-
ham die op Ralma bleef en is de moeder van
de als vaars hoogst ingeschreven O-Man-doch-
ter, Ralma Christmas Cookie VG-89. Cookie
produceerde eerdergenoemde Carmel van
Jegg Rugg uit een spoeling met Goldwyn en
vervolgens produceerde ze bij een volgende
spoeling met Goldwyn 2 jongere volle zusters,
Ralma Goldwyn Carly VG-88-2jr, die nog steeds
op Ralma loopt, en Ralma 14-Carat Gold VG-
87, die bij Mark van Mersbergen op Markwell in
Washington staat. Fudge produceerde ook een
uitmuntende Goldwyn in de vorm van Ralma
Goldwyn Clarinet, die als vaars net bezig is een
lijst van 37-38.000 lb. melk af te sluiten op
Ralma. “De Fudge-dochter die iedereen
bewondert die bij ons in de stal komt, is Crystal,
een grote, open, brede September-dochter die
met EX-91 is ingeschreven in haar tweede lac-

tatie,” vertelt Mark Schmitt. “Ze heeft een Mac-
zoon bij de KI en haar Shottle- en Mac-dochters
zijn al gecontracteerd. We hebben meerdere
Shottles uit de familie die gecontracteerd zijn.
Shottle Cant, die uit Cherish komt (een EX Fin-
ley uit Faith), heeft een zoon bij de KI met een
genoomtest van ruim 2300 TPI. En twee ande-
re populaire Shottles zijn Chickadee 87 en
Chestnut 86, beide uit Finley Choice, een 88-
punten vaars uit Fudge. Ze zijn zusters van
Camouflage die nu in Canada staat.” Vorig jaar
werd Fudge weggebracht voor in-vitro-werk en
Ralma zal binnenkort meer kalveren van haar
hebben met als vaders Goldwyn, Shottle, Mac,
Million en Sanchez. Daarna werd Fudge
gekocht door Marlin Bontrager, voor wie ze nog
eens 20 in-vitro-drachtigheden heeft geprodu-
ceerd. Ze zal later dit jaar weer kalven. 

IDEALE PARING
Fudge heeft al een zeer succesvolle spoeling
met Shottle, met o.a. als resultaat Choir VG-87,
een grote, fraaie koe met hoge gehalten, Cup-
cake VG-86, een zijdezachte melktypische koe,
en Candle VG-87, die bij Twin-B Dairy in Wis-
consin is. “We hebben 3 dochters van Fudge
gekocht,” legt Lloyd Bauman uit. “De Shottle-
dochter Candle heeft een Ramos-zoon, Casino,
met een hoge genoomtest van meer dan 2300
GTPI. Dan hebben we nog een EX Finley en we
hadden ook een VG-87 September, maar die
zijn we onlangs kwijtgeraakt. We hebben van
alle drie dochters.” De EX Finley is moeder van
twee populaire Goldwyn-dochters, Langs Twin-
B Gold Ashley VG-87 en Langs Twin-B Gold
Tina VG-86, die beide door de KI gecontrac-
teerd zijn voor zonen. De Faith-familie, met al
haar kracht, diepte en capaciteit, is inderdaad
de ideale paring geweest voor Goldwyn. 

GENOOMTESTEN
Het hoogst ingeschreven van de Durham-doch-
ters van Faith is Ralma Durham Fireball EX-92,
die een krachtige tak van de familie gevestigd
heeft op Sandy-Valley in Wisconsin. Naast Fire-
lite, de 88-punten Goldwyn die voor $110.000
werd verkocht, is Fireball ook de moeder van 2
EX Best-dochters, terwijl zich onder haar 12 VG
dochters o.a. twee 88-punten Morty’s bevinden
en twee Shottles die met 86 en 87 zijn inge-
schreven. Een van de Morty’s is de moeder van
Sandy-Valley Shottle Oreo VG-88, ooit de hoog-
ste exterieur-indexkoe in Amerika en nu onder-
deel van een indrukwekkende groep Faith-
familieleden op het bedrijf Markwell in
Washington. “Enkele van onze hoogste
genoomgeteste dieren komen uit deze fami-
lie,” verklaart Greg Bauer. “Ze hebben een
geweldige balans tussen kracht en melktype
die ze steeds vererven. Ze spoelen goed en zijn
gemakkelijk te verkopen. Die van ons zijn dege-
lijke productiekoeien die met de jaren beter
worden.”  n

Het massale frame van Ralma Juror Faith EX-91, stammoeder van een van de populair-

ste families van het ras. 

Ralma Goldwyn Clarinet VG-87 heeft een

geweldige vaarzenlijst van rond de 17.000 kg

en komt uit Faith’s Durham-dochter Ralma

Christmas Fudge VG-88.

“De Fudge-dochter die iedereen bewondert”....

Ralma Sept Storm Crystal EX-91. 

Met VG-89 is Ralma Christmas Cookie O-Man’s

hoogst ingeschreven vaars. Haar moeder is

Christmas Fudge VG-88.

Ralma 14-Carat Gold VG-87 staat op Markwell

in Washington en is een van de Goldwyns uit

Christmas Cookie. 

Ralma Goldwyn Carmel VG-89, eigen aan 

Dr Jeff Rugg uit Wisconsin, komt uit Christmas

Cookie.

De derde Goldwyn uit Christmas Cookie,

Ralma Goldwyn Carly VG-88, is nog steeds op

Ralma. 

4 Yendora Jaque Pioneer EX-90
(St Croixco Pioneer)

▼

4 Ralma Nugget Goldie VG-86
(Cedargrove Golden Nugget)

▼

4 Ralma Golden Fortune VG-88
(Walkway Chief Mark)

▼

4 Ralma Melwood Fortress NC
(Arlinda Melwood)

▼

4 Ralma Leadman Fashion VG-89
(Rothrock Tradition Leadman)

▼

5 Ralma Juror Faith EX-91
(Ked Juror)
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