Agriflanders

Tana wedero m succesvol
Wilfried en David Verdoodt zen den sterk trio in naar Agriflanders

Vanwege de hoge kwaliteit was het aantal
roodbonten tijdens Agriflanders gelijk aan dat bij
zwartbont. De rode keuringskoeien maakten de
hooggespannen verwachtingen waar.

O

p de eerste vrijdag van januari ging de Vlaamse Land- en
Tuinbouwbeurs Agriflanders van start. De publieke aandacht was zo groot dat het parkeerterrein van de beurs te klein
bleek. Een deel van de dertigduizend bezoekers kreeg hierdoor
op de toestromende wegen een wachttijd van twee tot drie uur
voor de kiezen.
De hoge kwaliteit van de rundveekeuring maakte in ieder geval
de lange reistijd de moeite waard. Bij roodbont maakten de gekalfde vaarzen als eerste hun opwachting. Als uitlopend kopduo maakten Varlottje (v. Stadel) van Birger Verschelde uit Eeklo
en Vrouwtje (v. Faber) van Marc Van Nevel uit Beernem een sterke
indruk. Varlottje droeg een lange en vast aangehechte uier. Vanwege haar mindere beengebruik moest ze de Fabernazaat voor
zich dulden. De 1a-geplaatste Vrouwtje toonde mooie overgangen in haar melktypische lichaam. Haar voorspenen waren wijd
geplaatst aan de overigens goed aangehechte, brede uier.
In de vaarzenfinale bleken de dieren uit de eerste rubriek tekort
te komen voor een titel. Deze was weggelegd voor Sovereigndochter Gemmie. Deze vaars, een tweelingzus van de vaarzenkampioene in Oostmalle in 2004 van Jan Aerts uit Minderhout,
oogde zeer volwassen. Tijdens de rubriekskeuring zette de jury,
bestaande uit de Vlaamse inspecteur Nico Geraedts en zijn
Tana van de Korenheie (v. Stadel), kampioene jonge koeien
Productie: 1.11 305 6348 5,23 3,76

Nederlandse collega Henk Lutke Willink, Gemmie op het laatste moment een plaats voor Uriena (v. Sabre). Deze vaars uit de
stal van Wilfried en David Verdoodt uit Malderen straalde in
tegenstelling tot haar opponente juist veel jeugd uit. De Sabretelg bewoog zich voort op sterk, fijn beenwerk. Vanwege haar
minder hoge achteruieraanhechting en de brede voorspeenplaatsing moest ze Gemmie voor laten gaan. Laatstgenoemde
streek met de hoogste eer bij de afgekalfde vaarzen.

Tweede titel voor Tana
In plaats van de gebruikelijke verdeling tussen gekalfde vaarzen en oudere dieren was er voor het eerst tijdens Agriflanders
sprake van een middenklasse. Dat was een uitstekende beslissing. In de eerste reeks met deze jonge dieren bleken Wilfried
en David Verdoodt opnieuw een sterk dier in te zenden. Stadeldochter Ufees bezat dezelfde jeugdige uitstraling als haar stalgenote Uriena. Ufees etaleerde een sterke uier waarvan de spenen
korter en fijner mochten zijn. Haar correcte achteruieraanhechting en ferme stap gaven voorsprong op de als tweede geplaatste Urea van Marc Van Nevel. Urea, eveneens een product
van Stadel, toonde zich een sterke koe met een kwaliteitsuier
met correct geplaatste spenen en een duidelijk zichtbare ophangband.
In de opvolgende reeks maakte de vaarzenkampioene van twee
jaar geleden haar opwachting: Tana van de Korenheie, een dochter
van Stadel, de hofleverancier tijdens dit kampioenschap. In de
stal van Herman D’Hollander uit Melsele had ze zich ontwikkeld tot een grote, langgerekte koe die zich op krachtig en
droog beenwerk door de Gentse keuringsring bewoog. Haar
diepgeribde Stadelhalfzus Trent van debutant Johan De Pauw uit
Sleidinge nam genoegen met de tweede plaats in de rubriek.
In de eindstrijd nam de excellente Tana al herkauwend het
maximaal aantal punten van de jury in ontvangst. Voor Ufees
was de tweede plek gereserveerd.
Ufees (v. Stadel), 1a-plaatsing, nummer 2 jonge koeien
Productie: 2.02 305 6975 4,20 3,20

Vrouwtje (v. Faber), 1a-plaatsing vaarzen
Productie: 2.01 72 2494 4,33 3,07
Bij de oude koeien traden wederom twee Stadelnazaten voor
het voetlicht: Tees, een volle zus van de eerdergenoemde Ufees,
van Wilfried en David Verdoodt en Lieske van Roger Weymiens
uit Rumst. De scherp gebouwde Lieske bezat een ondiepe uier
met correct geplaatste spenen. Door een sterke aanhechting
van zowel voor- als achteruier en vanwege de hardheid van het
frame was Tees Lieskes meerdere.
De overwegend donkerrood gekleurde Sharita (v. Hammingview Reuben) van Marc Van Nevel ging in haar reeks de strijd
aan met de drie jaar oudere, wigvormige Nelly (v. Allure) van Robert en Jacob De Craene uit Evergem. Ook bij deze dieren maakte de jury nog een laatste wissel waardoor Sharita met haar imponerende frame de eerste plaats in de rubriek opeiste.
In de finale bleek Sharita’s voorkomen, gecombineerd met haar
lange, vast aangehechte uier, tekort te schieten om voorbij Lieske te komen. De overwinning ging naar Stadeldochter Tees die

Gemmie (v. Sovereign), kampioene vaarzen
Productie: 2.06 126 4620 3,53 3,23
met haar evenredige bouw, haar fraaie melkklier en sterke stap
als meest compleet beschreven werd.
Over deze titel heen kreeg Tees de benoeming van publiekslieveling bij roodbont. Voor Wilfried en David Verdoodt kreeg deze Agriflanders aan het begin van 2005 in ieder geval een bijzonder tintje. Ze brachten drie dieren mee naar de keuring en
gingen met twee reserveplaatsen en een kampioenstitel weer
richting Malderen, een prestatie van formaat.
Christel van Raay
Tees (v. Stadel), kampioene oude koeien
Productie: 2.00 305 8610 4,21 3,25

Sharita (v. Hammingview Reuben), 1a-plaatsing oude koeien
Productie: 3.03 305 13.228 3,97 3,09
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