Kampioenes op herhaling
Sterk optreden in zwartbontmiddenklasse door Van Kerckhoven tijdens fokveedag Oostmalle
Rood- en zwartbont hielden elkaar goed in evenwicht tijdens de
fokveedag in Oostmalle. Solide roodbonte junioren en sterk geuierde zwartbonte seniores stapten fier hun rondjes. Voor wie alles wilde aanschouwen waren de vijf ringen meer dan voldoende.

L

een, Floyd en Valerie 5210.
Kampioenes van de provinciale fokveedag Oostmalle van
2002 waren ook dit jaar weer aanwezig en verdedigden hun titels
met verve. En dat was een hele opgave, gezien het niveau van de rubriekwinnaressen van de ruim
280 aangemelde dieren.
Neem Marie 16, een gerekte Tulipdochter van Elisabeth van Dijck
uit Brecht. Marie miste misschien
de laatste ribdiepte voor een vijfjarige roodbonte, maar het gaf
haar samen met haar hoog boven
de hak opgehangen uier een bijzonder jeugdige uitstraling. Leen
(v. BevNick), de seniorkampioene
van 2002 van Herman Stevens uit
Westmalle, moest haar beste
beentje voor zetten voor de prolongatie van haar titel. Dat lukte
uiteindelijk, want wat had Leen
zich best bewaard. Ze was niet de
grootste van alle kampioenskandidates, maar haar ribdiepte, upstanding en sterke stap waren
overtuigend genoeg voor de eindzege. Ook Koery van Leo Pluym en
Rita van Gorp uit Lille deed met
haar gerekte lijf een serieuze
worp naar een eretitel. Het fraai
beaderde uier van de Koerier 104dochter was nog prima in balans,
maar het even krommere beenwerk weerhield haar van een
kampioenslint.

Massaliteit
Dina stapte rond in de finale voor
het middenkampioenschap bij
roodbont. De dochter van de Canadese roodfactordrager Maple
Wood Cliffhanger van Jos Kin-
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schots-Geenen uit Meer was messcherp
in het skelet en kende aanhangers onder
de juryleden. In de achteruieraanhechting — hol in de dam — was een opmerking op haar plaats. De achterkwartieren
van Hamly, een Reubendochter van Leo
Pluym en Rita van Gorp uit Lille, zaten
vaster aangehecht. In de lengte van de
stap moest echter ook Hamly haar meerdere erkennen in de twee Stadelzusjes
Karla en Hadel. Karla van Jan en René
Aerts uit Minderhout legde het meeste
gewicht in de schaal en stapte op puik
beenwerk door de ring. Hadel van Eddy
Bens uit Geel trok aan het langste eind
omdat haar uier, en met name de speenplaatsing, prima was verzorgd.
De invloed van exterieurspecialist Stadel
was ook duidelijk merkbaar in de groep
afgekalfde vaarzen. Lea van Koen Truyen
uit Bevel was zo’n jeugdige Stadeldochter die een finaleplaats afdwong. Haar uier bezat een sterke ophangband, maar
Lea miste de massaliteit die haar halfzus
Math van Wim en Louis Keysers uit Zoersel toonde. Die massaliteit zorgde er voor
dat Math de wigvorm en daarmee het
eremetaal miste. Het lukte Emily wel om
massa en kracht te combineren met ribdiepte en melkuitstraling. Emily, een
dochter van Zandenburg Red Star van
Jan Adriaensen uit Rijkevorsel, was stijlvol en schaarde zich qua stokmaat onder
de grootste van alle aanwezige dieren in
Oostmalle. In achteruierhoogte en vooral breedte was halfzus Karen (v. Zandstar)
van Jan en René Aerts uit Minderhout
haar meerdere. Karen showde veel jeugd,
een fraai beaderde uier, maar moest in lichaamsmaten de meerdere erkennen in
Emily. Een reserveplaats werd Karen toebedeeld, het kampioenslint was voor de
machtige Emily.
Verdedigde Leen haar seniorentitel bij de

roodbonten met succes, bij de afdeling zwartbont oud had Marc
van Kerckhoven uit Geel oudkampioen Floyd meegenomen
om te bewijzen dat ze haar uier
Emily (v. Zandstar), kampioene vaarzen
Productie: 2.00 258 6926 4,10 3,46

Hadel (v. Stadel), kampioene jonge koeien
Productie eerste lijst: 7638 4,01 3,42

prachtig had bewaard. Floyd
maakte deel uit van de succesvolle bedrijfsgroep van Van
Kerckhoven, die na een spannende finale het vijftal van
Skelle 20 (v. Bench Eddie), kampioene vaarzen
Productie: 1,11 250 8155 4,38 3,20

Valerie 5210 (v. Dix), kampioene jonge koeien
Productie eerste lijst: 8427 3,51 3,26

Patrick van Hoof en Linda Boonen uit
Mortsel naar het tweede plan verwees.
De bonte Floyd van Van Kerckhoven verdiende met haar correcte speenplaatsing, sterke ophangband en hoge achteruier niet voor niets de uierprijs en bleek
een niet te kloppen koe in de strijd om de
seniorentitel. Haar verdikking in de linkerhak deed daar niets aan af, onbetwist
wees Floyd de in Duitsland gefokte Dorthe
van Patrick van Hoof en Linda Boonen uit
Mortsel naar de reserveplek. Dorthe
(dochter van Aerostarzoon Armagnac)
was misschien iets overbouwd, maar
toonde zich een complete koe en was op
geen foutje te betrappen. Een mooie ontwikkeling combineerde ze met een open
ribbenpartij, aan de fraai beaderde uierkwartieren waren de spenen prima geplaatst en aan het droge beenwerk zaten
harde, korte klauwen.
Net als Dorthe behaalde stalgenoot Joke
(v. Formation) een rubriekszege. Joke
was open gebouwd, vertoonde veel
breedte in de voorhand maar naar mate
de dag vorderde en de achteruier zich
vulde werd de ophangband minder goed
zichtbaar.

Verdeeldheid jury

Leen (v. BevNick), kampioene oudere koeien
Gemiddelde productie 2 lijsten: 9399 3,91 3,30

Floyd (v. Storm), kampioene oudere koeien
Gemiddelde productie 3 lijsten: 9461 4,24 3,38

Een minder goed zichtbare ophangband
zorgde voor discussie bij Edit, een Milly
Firstdochter van Van Kerckhoven uit
Geel. Edit had een maand geleden gekalfd en alle zucht was nog niet verdwenen. Dat er verdeeldheid bestond bij de
vijf juryleden over de sterkte van haar
ophangband bleek bij de puntentoekenning in de finale om het kampioenschap
van de jonge koeien. Tot tweemaal toe
kreeg de rijzige Edith, die een lange en
sterke vooruier bezat, het maximaal aantal punten. Maar de vaarzenkampioene
van vorig jaar, Valerie 5210 (v. Dix), kreeg
de maximale score van de overige drie juryleden en trok daarmee de eindzege
naar zich toe. Valerie, eveneens uit de
stal van Van Kerckhoven, vertoonde veel
stijl, een mooie ribbenpartij en stond op
een sterk stel benen.
Het sterke duo van Van Kerckhoven
ondervond de meeste tegenstand van Jentje, een solide Magnumdochter van Marc

en Dirk Akkermans uit Essen.
Jeddochter Jolly, opnieuw een
telg uit de stal van Van Kerckhoven, sprokkelde in de finale vanwege haar upstanding
nog een paar punten bij elkaar.

Van 1b tot kampioen
Verrassend was de uiteindelijke uitslag bij het vaarzenkampioenschap. ’s Morgens
nam Skelle 20 (v. Bench Eddie)
van Rudy en Ronny Franken
uit Wuustwezel nog genoegen met een tweede positie
achter Coboy (vader Brockzoon Lenert) van Roger Weymiens uit Rumst. ’s Middags
verzamelde Skelle de meeste
punten en kreeg ze de hoofdprijs uitgereikt. De sterke ophangband die de uier van
Skelle scherp in tweeën
sneed en het goede beengebruik werden ’s middags door
veel juryleden gewaardeerd.
Vooral in beweging oogstte
Skelle sympathie, op stand
liet ze de rug hangen en was
Coboy haar meerdere. Coboy
was gerekt en scherp en had
meer vermogen in haar voorhand. Het steile beenwerk
kostte haar de titel, maar ze
bleef wel de harde Martje (v.
Arpagone) in de finale voor.
Martje van Marc van Kerckhoven bezat mooie overgangen
van voor- naar middenhand.
De spenen hoefden niet breder geplaatst te zijn. Martje
leek een koe met veel toekomstverwachting.
Wie weet doet ze volgend jaar
met succes een aanval op de
titel voor jonge koeien. Maar
ze is gewaarschuwd, kampioenes staan in Oostmalle
maar moeilijk hun positie af.
Jaap van der Knaap
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