Agriflanders
Opvallend eensgezind toonden de vier juryleden
zich tijdens de jongste zwartbontkeuring op
Agriflanders. Drie keer kozen ze unaniem drie
nieuwe zwartbontkampioenes.
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evulde tribunes en rijen drommende mensen aan de open
kant van de ring. De veranderde opzet van de keuringsring
in Flanders Expo bleek een succes. De open constructie lokte talrijke bezoekers dichterbij, zodat de vierde editie van Agriflanders
een nooit eerder gekende belangstelling kreeg.
De vaarzenreeksen vormden bij zwartbont een geslaagde opening. Bij de jongste bond Stevendochter Vobba van Daniël Terrijn
uit Bogaarden de strijd aan met de fraai typische Isis (v. Inquirer)
van Griet en Leon Van Looveren uit Wuustwezel. Deze laatste etaleerde een balansrijk frame met diepe, fijn uitgesneden ribben.
Haar opvallend lange en goed aangehechte vooruier eindigde
achterin hoog en breed. Een opmerking verdiende de lichte onbalans in de achteruier. Desondanks stapte de gitzwarte Inquirer
moeiteloos voor de melkrijke en bredere Vobba.
Ook door de gelederen van de reekswinnaar in de tweede vaarzenrubriek stroomde Canadees bloed. De harmonieus gebouwde
Cherrywood Sallyone (v. Outside) van Frans Six uit Vlamertinge stapte moeiteloos door de ring. Haar ruime voorhand en fraaie ribbenpartij verdienden net als de hoog en breed opgehangen
achteruier van meet af aan een hoge notering. De vaarzenkampiCherrywood Sallyone (v. Outside), kampioene vaarzen
Productie: 2.07 184 6979 3,48 3,07

oene van Poperinge leek met haar sterke optreden ook nu de
grootste kanshebber. Voor de fijne en melkrijke Capridochter
Vrona van Jacques Monbailleu uit Zuidschote werd het duel met
de krachtige Outsidedochter een harde noot om kraken. Uit de
beide West-Vlaamse vaarzen werd de pupil van Six naar voor geschoven.
Het bordjessysteem bracht in Gent weinig meningsverschillen
aan het licht. Met een unanieme score haalde Sallyone haar zege
binnen. De extra melkopdruk, die de fraaie, evenwichtige vaars
in de loop van de dag won, maakte haar winst nog overtuigender.
Inquirertelg Isis haalde de tweede notering.

Niet de grootste
De jongste rubriek van de middenklasse bezat opnieuw een opvallende kopkoe. Rocktop Gillette (v. Fatal), recent provinciaal kampioene in Peer, onderscheidde zich door haar fijne snit, harmonieuze bouw en elegantie in het skelet. De jeugdige Gillette was
duidelijk niet de grootste, maar bezat de juiste verhoudingen om
te overtreffen. Moeiteloos haalde de fraai geuierde Rocktoptelg
uit het Limburgse Boorsem een eerste stek vóór de vlot stappende
Umba (v. Aaron) van Philip Vereecke uit Sleidinge.
In de tweede reeks jonge koeien wierp opnieuw een Aarondochter zich op als kandidate voor de hoogste notering. Ursus van Filip
Maelfait uit Hulste leek uit het juiste hout gesneden. Haar melkrijke lijf kreeg echter concurrentie uit een zware hoek. Lea (v. Arpagone) van Marc Van Kerckhoven uit Geel toonde even meer
kracht met haar ruime voorhand. Enkel in lengte van de ribben
kon Lea nog groeien. Dat punt was voor de jury geen bezwaar om
de telg van Van Kerckhoven op de hoogste plek te plaatsen.
Het slot van de titelstrijd leek ook dit keer op voorhand beslecht.
Met opnieuw vier unanieme scores kreeg Gillette het zegelint om
de buik gehangen. Vier keer acht punten vertrokken naar de
krachtige Lea.
Isis (v. Inquirer), 1a-notering eerste reeks vaarzen
Productie: 2.01 64 2049 3,69 2,84

Lea (v. Arpagone), 1a-notering tweede reeks jonge koeien
Productie: 2.02 305 9676 4,10 3,51

Soncarde opnieuw vooraan
Bij de oude koeien gooide Van Kerckhoven een nieuwe pupil in de
strijd. Zijn Stonehamdochter Veulen toonde kracht en soepelheid
in de beweging. Haar goed opgehangen uier onder een correct
hellend kruis toonde een mooie beadering. In harmonie scoorde
de bontgevlekte Veulen een trapje hoger dan Soncarde van Daniël
Terrijn uit Bogaarden. De Patrontelg, twee jaar terug publiekslieveling op Agriflanders, etaleerde een malse uier met een correcte
ophangband en goedgeplaatste spenen onder een langgerekt frame. Soncarde viel de tweede plek ten deel.
In de laatste reeks deed Terrijn met zijn rank gebouwde Perbleu (v.
Luke) opnieuw een gooi naar de hoogste plek. De melktypische
Lukenakomeling was voorzien van glasharde benen die voldoende veerkracht bezaten. Onder haar fijne skelet was de uier zowel
voor als achter vast opgehangen. Na enige discussie tussen de ju-

Rocktop Gillette (v. Fatal), kampioene jonge koeien
Productie: 2.00 305 7419 4,08 3,70
ryleden Daniël Vermeire en Henry ten Have haalde uiteindelijk
Rinaz (v. Jolt) van de familie De Brabander uit Zomergem de hoogste stek binnen. De Joltdochter was voorin goed uitgezwaard.
Bij de verkiezing van de kampioenes gingen opnieuw vier keer
twaalf punten de lucht in. Gelukkige dit keer was de sterke Veulen van Van Kerckhoven. Met een gelijke score eindigden Soncarde en Rinaz op een gedeelde tweede plek.
Annelies Debergh
Veulen 9601 (v. Stoneham), kampioene oude koeien
Productie: 2.02 305 6986 4,60 3,80

Rinaz (v. Jolt), 1a-notering tweede reeks oude koeien
Productie: 5.01 305 13.822 3,75 2,97

Rocktop Gillette zegeviert na Peer ook op Agriflanders

Unanieme zwart bontkampioenes
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