Tana v.d. Korenheie (v. Stadel), kampioene vaarzen
Productie: 2,00 106 2721 4,79 3,37 l.l.

Jenny 101 (v. Reynold Jano), kampioene koeien
Productie: 3,11 305 10.062 3,56 3,24

Tine (v. Stadel), nummer-2 vaarzen
Productie: 2,06 150 4153 3,72 3,54

Reina (v. Tulip), nummer-2 koeien
Productie: 3,00 305 13.118 4,13 3,34

Stadel strijkt met eer
Belgische roodbontrubrieken sterk van kop tot staart
Hofleverancier Stadel leverde op de Vlaamse keuring Agriflanders
in Gent waardige roodbontkampioenes bij de vaarzen. De rubrieken
bleven boeien tot de laatste koe, waarbij Jenny 101 unaniem
gekozen werd tot roodbonte Miss Vlaanderen 2003.

E

en zege bij de vaarzen kon de Nederlandse roodbontvererver Stadel eigenlijk niet ontgaan. Van de 19 aanwezige
roodbontvaarzen waren er 12 telgen van
de ook in Vlaanderen nog altijd veel benutte exterieurvererver Stadel. In de eerste rubriek was het meteen raak en wezen de juryleden Piet Janssen en Danny Verstegen
Tana v.d. Korenheie aan als meest complete
vaars. Tana van Herman d’Hollander uit
Melsele was beslist niet groter dan haar
halfzus Suzan van Robert en Jacob De
Craene uit Evergem, maar met haar ranke
bouw, droog beenwerk en hoge achteruier

wees ze Suzan naar de tweede plaats.
d’Hollander had met Tina v.d. Korenheie nog
een tweede Stadeldochter in de race die
dankzij haar krachtige body en fraai aangesloten vooruier de derde rubrieksplaats
veroverde. Helaas voor Tina, alleen de eerste twee van elke rubriek verdienden een
plaatsje in de finale. De tweede rubriek
vaarzen werd gekeurd door de Nederlandse inspecteur Peter Goossens en zijn Belgische collega Jan Biermans. Opmerkelijk
genoeg wisselden de juryleden per rubriek
van ring. Daardoor zetten ze zowel roodals zwartbontdieren op volgorde. De altijd

enthousiaste VRV-speaker Jan de Keyser
gaf aan dat met deze wisselwerking benadrukt werd dat beide rasstandaarden elkaar nagenoeg zijn genaderd.
Toch leek rubriekswinnares Tine van Dirk
Vercauter uit Ertvelde nog een schoolvoorbeeld van het roodbonte type. De dochter
van (uiteraard) Stadel was solide en compleet maar miste op dit moment de laatste
melkuitstraling. Hard beenwerk had ze zeker en daarom verwees ze Lieske van Roger
Weymiens uit Rumst naar het tweede
plan. Lieske (v. Stadel) was haast de tegenpool van Tine door haar ontwikkeling en
scherpte en het leek haar aan kracht in het
front te ontberen. De publiekslieveling
van deze rubriek, Laster (v. Laurens 193)
van de Hooibeekhoeve uit Geel, eindigde
op drietal en doorbrak daarmee de hegemonie van de talrijke Stadeldochters.
Laster was inderdaad een aansprekende
koe in het frame en de uitstraling
waardoor ze krediet kreeg bij de publiek-

sjury, maar vanwege de stap en hardheid
van het beengestel kreeg ze geen finaleplaats toegewezen. Daarover waren de juryleden het snel met elkaar eens. De beide
rubriekswinnaressen Tine en Tana streden om de kampioenstitel die uiteindelijk
unaniem gegund werd aan de ranke Tana.
Tine werd met haar degelijke exterieur
een waardige secondante.

Exterieur in programmaboekje
De VRV had de aanwezige dieren voor een
belangrijk deel geselecteerd op basis van
fokwaarden. In de catalogus stonden ze
keurig vermeld, voor zowel exterieur als

productie. Verrassend was dat ook van een
groot aantal dieren de exterieuruitslag
stond genoteerd. Zo had rubriekswinnares Soerier van Wilfried Van de Vijver uit
Melsele 86 punten gekregen, met 83 punten voor de uier. Maar juist de uier, met name de hoge achteruier, van de Koerier 114dochter zorgde er nu voor dat ze afrekende
met diepe Silke (v. Hammingview Reuben)
van Marc Van Nevel uit Beernem. Van Nevel maalde niet om zijn tweede plaats,
want met zijn productieve Tulipdochter
Reina behaalde hij wel de rubriekszege in
de tweede rubriek oudere koeien. Fraai
van ribligging en showstijl en met een pro-

ductieve maar degelijk opgehangen melkklier was ze duidelijk een serieuze kandidate voor de finale. In de finale liep ook
Jenny 101, een, zoals te lezen viel in de catalogus, excellente Reynold Janodochter van
Michel Winters-Mentens uit Peer. Jenny
bezat veel uitstraling dankzij haar upstanding, lengte en vast aangehechte uier.
Haar kruispartij behoefde niet horizontaler, maar voor zowel de publieksjury als de
juryleden in de ring stond buiten kijf dat
hier de roodbonte Miss Vlaanderen 2003
liep. In haar rubriek versloeg ze Koery, een
gerekte en diepe Koerier 104-dochter van
Leo Pluym en Rita van Gorp uit Lille. Koery
was fraai in haar skelet, maar de diepte van
de uierbodem belette haar een serieuze
kans op een titel. In de finale bleek inderdaad de kampioensbokaal een eenvoudige
prooi voor Jenny en de zichtbaar productieve Reina werd unaniem tot nummer
twee verkozen.
Jaap van der Knaap

Vlaamse lokale rassen debuteren op Agriflanders
Voor de eerste maal in de korte geschiedenis van Agriflanders waren de
lokale Vlaamse rassen van de partij. Op zaterdag 11 januari werden bij
deze eerste keuring zowel het witrode als het witblauw-dubbeldoelras
vertegenwoordigd met een dertigtal dieren. Grote afwezige was het
West-Vlaamse rode ras dat wegens een tekort aan inschrijvingen niet
deelnam aan de keuring.
Bij de witblauwe dubbeldoelkoeien haalde Smart van het Waterblok (v.
Fillou) van Luc Dekens uit Kester de kampioenstitel binnen. Vooral omwille van haar lichte en fijne bouw gecombineerd met goed beenwerk en
een mooie uier kreeg de jeugdige koe van de beide juryleden het voordeel
van de twijfel tegenover de andere rubriekswinnaars waaronder stalgenote Omega van het Waterblok (v. Elias) en de dubbeldoelkoe Riene (v.
Nonkel) van Nestor Debaerdemaker uit Affligem.
De kampioenstitel bij de witroden ging uiteindelijk naar Olga (v. Leo)
van Patrick De Cocker uit Nazareth. De betere melkopdruk en haar
fraaie ontwikkeling gaven de witrode koe de voorkeur boven de vaars

Tinkea (v. Kantovanie) van Georges Van Laere uit Bassevelde en Poldine
(v. Nard) van Marc Van Autreve uit Wetteren, die beide in de rubrieken
de eerste plaats behaalden.
Smart van het Waterblok en Olga
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