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Krachtig gebouwde roodbonten in de prijzen
op de CRV Koe-Expo in Gent

Sterke Alannah
in topvorm

lesca van de Vierdijken (v. Perplex), van Stijn
D’Hulster uit Slijpe deel aan de kampioenskeuring. De lange en scherpe Valesca
had een bijzonder breed kruis en een
goed aangehechte achteruier met een
prima ophangband. Door de iets hakkige
stand van de achterbenen moest ze het
hoofd buigen voor de imposante Vrouwke
(v. Stadel). De telg van opnieuw Johan De
Pauw heeft al veel provinciale keuringssuccessen op haar naam staan. Ze gooide
weer haar enorme lijf, haar fraaie over-

In een mooi aangeklede accommodatie en gekoppeld aan de

Tussen kracht en showtype

grote landbouwbeurs Agriflanders werd de CRV Koe-Expo in

De leeftijdscategorie met veruit de meeste
kandidaten was die van de gekalfde vaarzen. In de eerste reeks streden twaalf dieren om de overwinning. Het uiteindelijke
kopduo was bijzonder aan elkaar gewaagd. Lichtblickdochter Bianca van Marc
en Jeroen Van Nevel uit Beernem was niet
de grootste, maar fijn gebouwd, melkrijk,
stijlvol en voorzien van zeer veel kwaliteit
in uier en benen. De nog erg verse Berna-

Gent een succes. Ondanks de winterse weersomstandigheden
zagen vele bezoekers dat de meest krachtige roodbonten de
keuring domineerden. Alannah werd algemeen kampioene.
tekst Florus Pellikaan

D

e organisatie van de CRV Koe-Expo
in Gent koos voor het eerst in de
geschiedenis twee niet-Nederlandstalige juryleden voor het op volgorde
zetten van de koeien. Het Duitse roodbontjurylid Georg Geuecke moest onverwachts verstek laten gaan. In het
gerenommeerde Nederlandse jurylid
Jan Steegink, melkveehouder in Okkenbroek, vond de organisatie op het
laatste moment alsnog een prima alternatief.
Steegink kreeg in de middenklasse helaas een kleine, maar kwalitatief niet te
versmaden groep onder ogen. In de beste leeftijdsklasse van de dag waren de
verschillen klein. Zo gooide Annelies (v.
Cocktail 19) van Marc en Jeroen Van Nevel uit Beernem hoge ogen met veel
wigvorm en een kwalitatief sterk aangehechte uier. In jeugdvorm en ophangband moest ze echter haar meerdere
erkennen in Talentdochter 6167 van
Lieven Ryckewaert uit Harelbeke. Met
haar stijlvolle skelet, haar kwalitatief
zeer sterke beenwerk en haar hoog opgehangen uier bracht ze het, ondanks
haar wat smalle voorhand, terecht tot
reservekampioene.
6167 rekende hierdoor af met de 1b uit
de andere rubriek Annette van Dries
Maenhout uit Poeke. De niet al te grote,
maar breedgebouwde, malse Marceldochter was goed gebeend. In uier miste
ze alleen de laatste hoogte in achteruier
om het de andere echt lastig te maken.
De koe waarvoor de keuring absoluut
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op het juiste moment kwam, was Alannah (v. September Storm) van Michael
en Rafael Lemeire uit Westrem. Alannah was voorzien van een fantastisch
frame met prachtige overgangen en een
gewenste combinatie tussen kracht en
melktype. Ze was daarmee een koe naar
het hart van Steegink en was daarnaast
voorzien van wat kromme, maar voldoende goed gebruikte benen. Alannah
greep overtuigend het middenklassekampioenschap en ze werd later op de
dag ook gekroond tot algemeen kampioene. Deelnemers aan de CRV-cursus
‘Een blik op de koe is te leren’ verkozen
haar bovendien, verrassend, tot publiekslieveling van alle rood- en zwartbonte kampioenen.

gangen en haar mooie balans in de strijd.
Haar beenwerk was kwaliteitsrijk en zeer
plat in bot, maar ze liep op het moment
suprême gevoelig. Vrouwke verkeerde
niet in haar maximale vorm, wat met
name tot uiting kwam in de niet-optimale
vulling van de achteruier. Steegink liet de
vele pluspunten in frame echter het
zwaarst wegen en koos opnieuw de winnares van de oudste rubriek tot kampioene. Amazone werd gekroond tot reservekampioene, wat een dubbelslag voor
Stadel betekende.

dette (v. Pickel) van Roger Weymiens uit
Rumst was ruimer ontwikkeld, langer en
had meer kracht. Ze was wel wat stug in
het front. De lange uierbodem gaf vertrouwen, maar de uier miste een fractie
in de dam. Het jurylid stond voor een
moeilijke beslissing en koos uiteindelijk
voor Bernadette.
In de tweede rubriek vaarzen was het een
herhaling van zetten. De uit Wallonië afkomstige Delicia (v. Drambuie) van Patrick
Van Hoof en Linda Boonen uit Mortsel bezat showtype met haar fraai gewelfde en
open gebouwde skelet. Onder haar brede
lijf zat een fraai aangehechte kwaliteitsuier met alleen ruim geplaatste voorspenen. In de zandring, waarin de koeien
moeite hadden met bewegen, was Delicia
niet de sterkste in de koten. Foutloos was
wel het beenwerk van Kiana (v. Canvas)
van Koen Truyen uit Bevel. Zelfverzekerd
en met een krachtig frame stapte ze door
de ring. Haar functioneel gebouwde lijf
met het goed gevormde kruis was niet de
meest stijlvolle. De ophangband en speen-

plaatsing waren sterk, in vooruier kon
Kiana langer.
Jurylid Jan Steegink had beslist de vier
beste vaarzen in de kampioenskeuring
overgehouden, maar er waren mensen
die de prijzen binnen dit viertal aan de
dieren met showtype hadden vergeven.
In lijn met zijn manier van jureren koos
Steegink echter voor de krachtigste vaarzen en werd Kiana het kampioenslint omgehangen. De reservestek was voor Bernadette.

Alannah gehuldigd tot algemeen kampioene
Kiana (v. Canvas), kampioene vaarzen
Productie: 2.01 316 9534 3,99 3,70 lw 123 l.l.

6167 (v. Talent), reservekampioene midden
Productie: 2.00 296 6691 4,09 3,59 lw 104

Opnieuw succes voor Vrouwke

Bernadette (v. Pickel), reservekampioene vaarzen
Productie: nog niet bekend

Vrouwke (v. Stadel), kampioene senioren
Productie: 3.08 320 10.162 4,04 3,41 lw 110

De reeksen oudere koeien kenmerkten
zich door uitgezwaarde dieren met
fraaie frames. Dat was ook het grootste
wapenfeit van Zatsy (v. White Wonder)
van Johan De Pauw uit Sleidinge. Haar
macht, haar fraaie upstanding en de
prima achteruier gaven alleen niet genoeg tegenwicht aan de korte vooruier.
Ze moest het hoofd buigen voor de jeugdige en nog erg verse Amazone van Georges Van Laere uit Bassevelde. De vierjarige Stadeldochter was niet de zwaarste,
maar wel helemaal in verhouding. Haar
fraai gelijnde frame, haar lange uierbodem en haar fantastisch hoge achteruier pleitten in haar voordeel.
Vanuit de andere reeks nam de 1b, Va-

Alannah (v. September Storm), algemeen kampioene
Productie: 2.03 305 8477 3,66 3,19 lw 102

Amazone (v. Stadel), reservekampioene senioren
Productie: 3.01 10.984 4,08 3,49 lw 115
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