Agribex roodbont

Trent (v. Stadel),
Allicarde Stadel de Balbens (v. Stadel),
reservekampioene senioren
kampioene senioren
Prod. tweede lijst: 305 9414 3,94 3,35 Prod. tweede lijst: 305 9369 5,45 3,99

Miranda des Grands Trix (Red Marker),
kampioene midden
Prod. eerste lijst: 305 7575 3,92 3,08

Gemma (v. Sovereign),
reservekamioene midden
Prod. eerste lijst: 305 7494 3,46 3,28

Florian (v. Red Marker),
kampioene vaarzen
Prod.: 18 457 5,14 2,84 l.l.

Witteke (v. Lightning),
reservekampioene vaarzen
Prod.: 112 3261 3,97 3,13 l.l

Loozen wint bij rood en zwart
Indianhead Red Marker levert fraaie roodbonte ka mpioenes in zowel vaarzen- als middenklasse
Roodbonten met een modern type zegevierden tijdens de Belgische
nationale keuring. De beperkte inzending vanuit Wallonië acteerde
sterk. Van de vier Waalse inzendingen werden er twee kampioen en
was er een hoofdrol voor Miranda des Grands Trix.

D

e open, lange zijde van de nationale
keuringsring in de Expo-hallen in
Brussel bleek een schot in de roos. Door
het ontbreken van een tribune aan de
lange zijde van de ring kreeg de keuring
een open karakter. Het nodigde ook de
bezoekers van de beurs Agribex uit om
even stil te staan bij de verkiezing van de
Belgische nationale kampioenes. De tribunes waren meer gevuld in vergelijking
met vorige jaren, maar dat gold niet voor
de ring zelf. In de toch al grote keuringsring hadden de roodbonte rubrieken zeeen van ruimte. Het gaf in ieder geval jurylid Guido Simon, van beroep aAa-analyseur in Duitsland, de mogelijkheid om de
52 roodbonte koeien van alle zijden goed
te aanschouwen.
Simon sprak zijn voorkeur uit voor melktypische dieren met een modern type,
toen hij in de eerste vaarzenrubriek Witteke van Patrick, Christa en Tim De Vreeze
uit Merendree op kop plaatste. De hagelwitte Lightningdochter had een toepasselijke naam en vertoonde veel jeugd in het
skelet. Haar hellende kruispartij en voor-
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al betere achteruier plaatsten haar vóór
Lentinidochter 049803 van Marc Van Nevel uit Beernem. In de tweede rubriek
kreeg Florian van Alfons Hoefkens uit
Kontich de voorste positie. Roodbont
heeft met drie dieren een bescheiden
plaats in de zestigkoppige veestapel van
Hoefkens, maar zijn Florian mocht er
zijn met haar ranke skelet, soepele uier
en hoge, korte klauwen. Florian is een
dochter van Indianhead Red Marker, een
Stardustzoon uit de bekende Noord-Amerikaanse keuringsvedette Stookey Elm
Park Blackrose.
Blackrose speelde een dubbele rol bij
roodbont, want ook Indianhead Encounter (Blackrose x Encore) eiste een rubriekszege op via Jenny 189 van Michel en Kris
Winters uit Peer. Jenny drong door tot het
ﬁnalekwartet vanwege haar hoge achteruier, maar op stand liet ze de rug hangen,
waardoor ze haar vlakke kruispartij extra
benadrukte. Een derde plaats werd haar
deel. De ﬁnale werd nog spannend en
ging tussen Witteke en Florian. Wittteke
had een bredere achteruier, maar miste

in de ﬁnale een gevulde middenhand. Ze
kreeg het reservelint omdat jurylid Simon in Florian een jeugdige vaars zag die
‘op alle punten in balans was’.
Simon verbloemde zijn werk als aAa-analyseur niet. Dit bleek wel uit zijn commentaar wanneer hij sprak over koeien
met ‘een brede muil’ en ‘een gewenste
plaatsing en breedte van de draaier’. Deze
lovende woorden had hij in de middengroep over voor Miranda des Grands Trix,
een succesvolle paring tussen nationaal
kampioene van 2002 Esmeralda des
Grands Trix en, opnieuw, Indianhead Red
Marker. Miranda was een van de vier inzendingen uit Wallonië en is eigen aan
Robert Loozen uit Charneux. Eenvoudig
won Esmeralda haar reeks. Haar sterke
bovenbouw, prachtige ribwelving en de
jeugdige, nog erg ondiepe uier waren een
lust voor het oog. Haar Waalse rubrieksgenote Toupie (v. Faber) van Renson Association uit Waimes gaf dankzij haar lengte- en hoogtematen nog de meeste competitie.

Tweelingzusjes
De tweelingzusjes Gemma en Gemmie van
Wis en Jan Aerts uit Minderhout streden
in de tweede rubriek van de middenklasse. Beide tweedekalfskoeien hadden de
nodige keuringservaring, maar Gemmie
had nog maar net afgekalfd en miste
daardoor de afwerking in de uier. Gemma
won de reeks dankzij haar sterke ophang-

band, betere speenplaatsing en krachtige
bouw. Vemira (v. Erasmus), opnieuw uit de
stal van de familie De Vreeze, werd haar
secondante vanwege haar open ribbenpartij en melkopdruk in zowel uier als
skelet. Uvara (v. Stadel) van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke eigende zich ook een
ﬁnaleplaats toe door haar jeugdige uitstraling, stijl en het gemak waarmee ze
Miranda eenvoudig algemeen kampioene

zich op het beenwerk bewoog. In haar rubriek stond ze vóór Stadelhalfzus Uniek
van Robert en Nico Dierckx uit Opwijk.
De bekende vedette Uniek excelleerde
weliswaar in frame, maar drong vanwege
haar lactatiestadium niet door tot het
ﬁnalekwartet. De tochtige en daardoor
hevig bokkende Uvara eindigde uiteindelijk op de derde positie in de ﬁnale vóór

Vemira. Als tweedekalfskoe mocht Uvara
al meer ribdiepte tonen. De even vlakke
kruispartij belette vervolgens Gemma
niet om aan de hand van Wis Aerts de reservetitel op te eisen. De eerste plaats was
zonder twijfel voor Esmeralda.

Stadel heerst bij senioren
Bij de senioren was de spanning er met
één rubriek direct af. Stadel beheerste er
het vaderbeeld, waarbij de strijd ging tussen de drie Stadelzussen Lieske van Roger
Weymiens uit Rumst, Trent van Johan De
Pauw uit Sleidinge en Allicarde Stadel de
Balbens van Dany Vromman uit Thines. De
halfzusjes varieerden ﬂink in type en
frame. Daar waar Lieske haar sterke punten kende in ribdiepte, openheid en ontwikkeling toonde Allicarde meer soliditeit door haar brede voorhand, gepaste
ribdiepte en sterkere bovenbouw. Trent
zat daar juist tussenin met haar functionele lichaamsmaten en een hoog productieve uier. Simon maakte met een handklap Allicarde kampioene en kende Trent
de reservetitel toe.
Het algemeen kampioenschap was een
formaliteit. Simon was al lovend geweest
in zijn woorden over middenkampioene
Miranda en eigenaar Robert Loozen nam
uiterst gelukkig de prijs in ontvangst —
niet zijn enige vandaag.
Jaap van der Knaap
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