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Ierland wint

EK-landengroepkeuring krijgt stilaan ‘Eurovisie’-allures
Ierland won het EK-landengroepen na een sterke prestatie
tijdens het individueel kampioenschap. België en Nederland
haalden niet meer dan de
voorlaatste en laatste positie.

B

ijna leek het geven van de punten
tijdens het EK voor landengroepen
op een afkooksel van het jaarlijkse Eurovisiesongfestival. En dat niet alleen vanwege de Engelstalige weergave van de toegekende scores. Vooral de bijzondere manier
van punten geven leverde de Europese
wedstrijd voor landengroepen die uitstraling. De Italiaanse en de Ierse jury leken
heel goed te weten waar de grootste concurrentie lag. Noch de één noch de ander
wilde aan elkaar het maximum van de
punten toekennen. De laagste score die in

Nederland, v.l.n.r.: Cherrywood Tina
(v. Picco), Roza 137 (v. Lucky Leo), Betje
131 (v. Dannix) en Neeltje 240 (v. Juror)
België, v.l.n.r.: Impératrice d’Horimetz
(v. Fatal), Rosi (v. Skychief), Quenelle du
Routeu (v. Rudolph) en Norine (v. Lee)

De machtige koeien in de Ierse delegatie waren de baas over de Italiaanse landengroep
de rij van beide landen voorkwam, had dat
tweetal aan elkaar te wijten.

Zwitserland pakt brons
De getinte puntenverdeling maakte
achteraf gezien niet echt het verschil uit in
de hoogste regio van de klassering. Zowel
Ierland als Italië presenteerde na sterke resultaten bij het individuele kampioenschap een zeer uniforme groep in de ring.
De Ierse delegatie nam bij de landengroepen het voortouw met vier koeien die gebalanceerd, showtypisch en krachtig uit
de hoek kwamen. Meer dan terecht leverde hun stijlvolle optreden het hoogste aantal punten op.
De Italianen haalden met hun kwartet
koeien op het randje net niet dezelfde klasse en uitstraling. Vooral wat de macht in de
skeletten betrof moesten de Italiaanse
schonen het afleggen tegen de Ierse afTabel 1 – Rangschikking landengroepen EK
land
Ierland
Italië
Zwitserland
Frankrijk
Spanje
Oostenrijk
België
Nederland

punten
116
110
106
90
74
72
58
46

vaardiging. Niettemin etaleerde Italië
eveneens fraaitypische dieren met uniforme melkrijke uiers en opvallend strakke
bovenlijnen.
De onwil van Italië en Ierland om elkaar
het maximum aantal punten toe te kennen kwam de Zwitsers uiteindelijk ten
goede. Dat land trad aan met een viertal
complete, melktypische koeien die net
iets meer afwisseling in de frames vertoonden. Verschillende juryleden plaatsten
Zwitserland, dat slechts met vijf dieren in
Brussel deelnam, op een derde plek. Op die
manier eindigde het Zwitserse viertal vóór
de Franse landengroep. Duitsland, dat dit
keer afwezig was, had ongetwijfeld voor
een andere positionering kunnen zorgen.
Voor België en Nederland zat er niet meer
in dan de laatste twee posities in het
klassement. De vier Waalse keuringscoryfeeën die aantraden onder Belgische vlag
wisselden onderling te veel van type om
concurrentie te kunnen bieden aan de andere Europese inzendingen. Dat werd gestraft met een voorlaatste stek.
Hetzelfde argument weerhield ook het
Nederlandse kamp van een hoge notering.
Dit viertal individueel goede vertegenwoordigsters sprong als groep onvoldoende naar voren en werd hekkensluiter van
het EK.
Annelies Debergh
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