Zag de familie Dedobbeleer haar deelname wel bekroond met een kampioenslint, voor familie Veulemans uit
Glabbeek bleef een eindoverwinning uit.
Haar deelname met zes dieren was tot
zover met drie reekszeges heel netjes
verzilverd. Zo kwam de fokker bij de
middengroep vaarzen twee keer aan de
bak in de finale met enerzijds Osbornedochter Zafira en anderzijds Lascarnakomeling Zane van het Bareelhof.
Maar de concurrentie was niet gering.
De één week eerder verkozen provinciaal kampioene in het Antwerpse Geel,
Miet van Wolfstee (v. Bionique) van Dirk
Van Den Bussche uit Wiekevorst, maakte eveneens haar opwachting in de keuringsring van Flanders Expo.
En ook in haar reeks trok Coheur resoluut zijn vaste lijn. Het foutloze beenwerk, de fijne bespiering en openheid in
de rug gaven Miet in de rubriekskeuring
al de voorkeur boven de zware Wiebelgat
van Attinchova (v. Emigré) van Paul De
Medts uit Etikhove.

Waar fijne neuzen zaken

VRV Koe-Expo
Vleesveekeuringen onder ruime publieke aandacht
Een aandachtige publieksjury en bekende witblauwe figuranten vulden de grote keuringsring in Flanders
Expo. Door het debuut van de eenmansjury in Gent mét toelichting ging de eerste VRV Koe-Expo tijdens
Agriflanders niet onopgemerkt voorbij. In het blonde d’Aquitaineras was de keuring bescheiden van aard.
Annelies Debergh, Guy Nantier en Nele Verhelst brengen in woord en beeld verslag uit.

Keur aan keuringskanjers
Emigrédochter Zeldzaam van Terbeck van
de familie Roggen-Schotsmans uit Kersbeek-Miskom kreeg finaal de verlossende tik op de achtersteven in de middencategorie in Gent. Het tweekleurige
kampioenslint verscheen haar om de
borst onder beloftevol commentaar.

Belgisch witblauw
Tallow-Dip voluit met kampioenschap koeien én publiekszege
De witblauwe koppen naar de grond gericht, bijna met de neus in het zand, de
begeleiders leunend tegen het front van
de dieren met het koord onder de voet
en per dier een nerveuze tweede man,
gewapend met de borstel om het rund
van zijn beste kant te tonen.
De spanning was weer te snijden op de
Vlaamse confrontatie van witblauwfokkers tijdens de eerste VRV Koe-Expo op
Agriflanders. Want naast het debuut van
de nieuwe shownaam was het ook de
eerste keer dat naast de publieksjury
een eenmansjury in Gent de reeksen beslechtte. Aan Eric Coheur, de fokker van
‘de Fooz’, was de moeilijke taak opgedragen om niet in stilte maar mét openlijk
commentaar voor het publiek elke plaatsing tot in de puntjes toe te lichten.
En die verantwoording van het geconcentreede jurylid was welkom, zeker bij
de zesde reeks, waar Eric Coheur niet Esperance de Trop (v. Despote) van de familie
Dedobbeleer uit Pepingen, maar Zafira
van het Bareelhof (v. Osborne) van Gilbert
Veulemans uit Glabbeek naar de koppositie verwees. Met die keuze week de
keurmeester niet af van zijn keurings-
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lijn. Correct beenwerk op stand en in de
gang stond zonder twijfel voorop, naast
vleesmassa en fijne vleeskwaliteit. Want
ook al was keuringsganger Esperance
een en al finesse en vleesmassa zowel in
voor- als in achterhand, toch ging Coheur ‘in eer en geweten’ voor de correcter stappende Zafira.

De kampioenen van de VRV Koe-Expo
van boven naar beneden:
Davina de Trop (v. Daffyd),
kampioene ongekalfde vaarzen
Zeldzaam van Terbeck (v. Emigré),
kampioene vaarzen
Tallow-Dip van de Kleithoek (v. Torrero),
kampioene koeien

Toch ‘de Trop’
Toch bleef het succes niet uit voor de
sterk ontgoochelde broers Dedobbeleer.
Met de halfzus van Esperance, Daffydtelg Davina de Trop, hielden ze een kanshebber over in de finale bij de jongste
vaarzen, naast opnieuw een telg van
Veulemans: Debordantdochter Amber van
het Bareelhof.
Ook Roger Monbaliu uit Jabbeke vervoegde de slotronde met de fraai gelijnde reekswinnaar Assepoester van de Stokerij
(v. Dandi de Sainte Hélène). Waar de
kwaliteitsvolle Assepoester eerder het
commentaar ‘meer kracht op vleesniveau’ kreeg opgestempeld, ging het
Waalse jurylid nu voor Davina de Trop.
De Daffydnazaat kreeg als eerste het
geelzwarte kampioenslint om de borst.

‘Geen twijfel mogelijk’, loofde Eric Coheur de complete Zeldzaam van Terbeck.
‘Dit is de beste combinatie van vleesmassa, finesse en maat.’
Na twee spannende jeugdfinales was
ook de eindstrijd bij de koeien een aaneenschakeling van ware klasbakken. Zo
gingen keuringskanjers uit diverse hoeken van Vlaanderen met elkaar de strijd
aan. Onder hen vertoefde Volka van Daisel
(v. Radar), de enige afvaardiging uit de
stal van Lieven Goddeeris uit Beerst, die
na haar kampioensbeurt in Roeselare er
ook nu weer prima voor stond. Volka
eindigde net voor Viviane van de Stokerij (v.
Duc de Chardeneux) van Roger Monbaliu op basis van meer breedte in voor- en
achterhand.
De kampioensstrijd bleek een harde
noot om kraken. Naast Volka verscheen
in de finale ook Vangie van Prokes (v. Bijoutier) van bvba Prokes uit Ransberg en
Tallow-Dip van de Kleithoek (v. Torrero) in
co-eigendom van Filip Taveirne uit Poesele en Stefaan Vereertbruggen uit Opwijk in de keuringsring.
De foutief vroegtijdige bekendmaking
van de publiekskampioene onder de tien
reekswinnaars – een titel die in principe
pas na de keuze van de jury diende bekend te worden – wees in de richting
van de bekende en solide geshowde Tallow-Dip. Zou ook Eric Coheur in de slotstrijd voor de vleescharmes van de Torrerotelg vallen of kreeg de vlot lopende,
lange en diep gebilde Vangie of juist de
brede Volka zijn voorkeur? Nee, Coheur
week niet af en hield zijn keuze gelijk
met de – over de hele lijn gelijkgestemde
– publieksjury. De zege ging naar de – tot
tranen toe bewogen – Filip Taveirne en
Stefaan Vereertbruggen met hun TallowDip van de Kleithoek.

Tabel 1 – Reekswinnaars en kampioenen Belgisch witblauw VRV Koe-Expo 2007

reeks 1
reeks 2
reeks 3
reeks 4
reeks 5
reeks 6
reeks 7
reeks 8
reeks 9
reeks 10
kampioene vaarzen
kampioene gekalfde en ongekalfde vaarzen
kampioene koeien en publiekskampioene

naam

vader

eigenaar, woonplaats

Davina de Trop
Assepoester van de Stokerij
Amber van het Bareelhof
Zane van het Bareelhof
Zeldzaam van Terbeck
Zafira van het Bareelhof
Miet van Wolfstee
Volka van Daisel
Vangie van Prokes
Tallow-Dip van de Kleithoek
Davina de Trop
Zeldzaam van Terbeck
Tallow-Dip van de Kleithoek

Daffyd
Dandi
Debordant
Lascar
Emigré
Osborne
Bionique
Radar
Bijoutier
Torrero
Daffyd
Emigré
Torrero

J. en Ph. Dedobbeleer, Pepingen
R. Monbaliu, Jabbeke
G. Veulemans, Glabbeek
G. Veulemans, Glabbeek
G. Roggen-Schotsmans
G. Veulemans, Glabbeek
Dirk Van Den Bussche, Wiekevorst
Lieven Goddeeris, Beerst
bvba Prokes, Ransberg
F. Taveirne, Poesele, en S. Vereertbruggen, Opwijk
J. en Ph. Dedobbeleer, Pepingen
G. Roggen-Schotsmans, Kersbeek Miskom
F. Taveirne, Poesele, en S. Vereertbruggen, Opwijk
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Blonde d’Aquitaine
Bescheiden keuring met bleek (internationaal) tintje
Het ging de blonde d’Aquitainefamilie
duidelijk niet voor de wind met de organisatie van haar internationaal opgezette keuring te Gent. Na de veterinair-sanitaire perikelen die ervoor zorgden dat
buitenlandse delegaties het laatste uur
verstek lieten gaan, vielen er op de dag
van de keuring zelf ook nog wat afwezigen te noteren. ‘In aantal een zeer bescheiden keuring,’ becommentarieerde
André Bouas met een zuiderse glimlach
het geheel na afloop. Bouas, voorzitter
van het Franse blonde d’Aquitainestamboek, was vanuit de Pyreneeën naar
Gent gekomen om samen met de directeur van het Franse stamboek, Lionel
Giraudeau, als keurmeester te fungeren.
En de kwaliteit? ‘Bij de oudere dieren
waren de raskwaliteiten zeer zeker aanwezig, bij de jeugd nog onvoldoende.’
‘We moeten natuurlijk blijven dromen
van een internationale keuring,’ voegde
André Bouas er nog aan toe, ‘al gebiedt
enige realiteitszin mij te zeggen dat het
de komende jaren een heel moeilijke opgave zal blijven vanwege het veterinaire
aspect. Op dit vlak is er nog maar steeds
weinig “Europa”.’
Kampioen bij de jonge stieren werd de
20 maanden oud Awaldo (v. Leo) van Carl
Mintjens uit Oostmalle. ‘Awaldo straalt
veel elegantie uit, is zeer goed ontwikkelt, bezit een sterke ruglijn en is zeer
fijn in het vel’, aldus jurylid Giraudeau.
Deze eigengefokte stier werd eveneens
uitgeroepen tot beste in België gefokt
mannelijk dier. In de categorie stieren
‘espoir’ ging de zege naar Veto Zandvelder
(v. Maori) van het landbouwvennootschap De Weweire uit Assende. ‘Alhoewel hier een vlek op de titel zit vanwege
een snoekenbek’, zei Lionel Giraudeau.
De in Frankrijk gefokte Ravissantzoon

De jeugdkampioenen Awaldo (links) en Awencke (rechts)

De seniorkampioenen Uruguay (links) en Romaine (rechts)
Uruguay, op zijn drie jaar 159 cm en 1109
kg, van Bernard Stephany uit het Waalse
Sprimont, was de beste bij de oudere
stieren. Giraudeau: ‘Uruguay bezit het
totale plaatje: een “pommelé” haarkleed, elegantie met een mooie harmonie tussen skeletontwikkeling en bespiering, lang gebouwd met een mooi vierkant bekken en veel fijnheid in botten
en huid.’
In de categorie jonge vaarzen ging het
kampioenslint naar Awencke (v. Hibernatus) van opnieuw Carl Mintjens. ‘Deze
zeer rastypische vaars van het mixte
type onderscheidt zich van de concurrenten door haar ontwikkeling, het
mooie, ruime bekken en een fraaie uit-

straling’, aldus het commentaar van de
jury. Kampioene ‘espoir’ en beste in België gefokte vaars werd Varia (v. Jill) van
Luc De Bel. Deze jonge vaars, 158 cm en
1002 kg, imponeerde al in haar rubriek,
waar ze met kop en schouder boven haar
secondante, Valentine van Bernard Stephany, uitstak. Roiteletdochter Valentine,
twee jaar terug nog nationaal kampioene te Libramont, mat ‘slechts’ 154 cm
met 846 kilogram. Bij de koeien ging de
eindzege naar het Franse importproduct
Romaine (v. Email) van Patrick Ahn uit
Walhorn. ‘De complete koe waarvan we
allemaal dromen’, aldus Giraudeau. Een
mooie afsluiter.

Tabel 1 – Kampioenen Agriflanders 2007 blonde d’Aquitaine

beste Belgisch gefokt mannelijk
beste Belgisch gefokt vrouwelijk
beste bedrijfsgroep
kampioen jonge stieren
kampioen stieren ‘espoir’
kampioen oudere stieren
kampioene jonge vaarzen
kampioene vaarzen ‘espoir’
kampioene koeien
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naam

vader

eigenaar, woonplaats

Awaldo
Varia

Leo
Jill

Awaldo
Veto Zandvelder
Uruguay
Awencke
Varia
Romaine

Leo
Maori
Ravissant
Hibernatus
Jill
Macon

C. Mintjens, Oostmalle
L. De Bel, Ruiselede
L. De Bel, Ruiselede
C. Mintjens, Oostmalle
LV De Weweire, Assenede
B. Stephany, Sprimont
C. Mintjens, Oostmalle
L. De Bel, Ruiselede
P. Ahn, Walhorn

