K E U R I N G

De Vreeze en Verlodt spelen zich bij zowel rood- als zwartbont in de kijker

Presteren op twee podia
Patrick De Vreeze uit Merendree en Johan Verlodt uit Drongen
kaapten op de Oost-Vlaamse fokveedag te Eeklo de halve prijzenkast weg. De twee ‘goalgetters’ van de provinciale prijskamp
waren succesvol in beide kleurslagen.
tekst Tijmen van Zessen

I

n de juniorenstrijd zwartbont stond
Verlodt oog in oog met De Vreeze.
Verlodts Bieke (v. September Storm) nam
het op tegen Fradondochter 9589 van
Patrick De Vreeze. Bieke schermde met
haar vloeiende overgangen en een lange
uier met sterke ophangband. Haar opponente was bijzonder goed ontwikkeld,
toonde een open, lange rib en bezat een
vast aangehechte uier, vol van kwaliteit.
De Vreeze had met Fabertelg 9582 een
tweede ijzer in het vuur met een hoge
achteruier. Ook Bert Matthijs uit Kaprijke deed een duit in het zakje met de stijlvolle 0209 (v. Stouwdamshof Teus). Bieke
wist echter van geen wijken en boekte de
eindzege, vóór Fradondochter 9589 van
De Vreeze.
Lang hoefde De Vreeze er niet om te
treuren; in het kampioenschap bij de
vaarzen roodbont pakte hij een dubbelslag met Encounterdochter 9652 en Kojacktelg 9525. De Encounter zegevierde
dankzij haar extra stijlvolle skelet, haar
spijkerharde benen en lange bodem in
de uier. De Kojack was robuuster en
voorzien van een vastgegoten uier.
Bij de zwartbonte jonge koeien kwamen
de concurrenten beter voor de dag. Matthijs betrad de ring met Christelle (v. Andree), een dier met lengte, macht en een
rechte stap op licht kromme benen.
Christiaan en Koen Wildemauwe uit
Maldegem stelden Bese (v. Talent) daartegenover, een koe met kracht en een hoog
aangehechte uier. Maar Talentdochter
Bambie van Bert Matthijs triomfeerde
over de foutloze Beautiful (v. Goldwyn)
van Hendrik Blomme uit Adegem. Bambie dankte haar zege aan een fraaie ribbenpartij en overtuigde in uier en benen.
De middenklasse roodbont – aanmerkelijk sterker bezet dan de vaarzenklasse –
werd weer een prooi voor Johan Verlodt.
Zijn Feline van ’t Blauwe Wiel (v. Colombo)

rekende dankzij haar droge, stevige
beenwerk en haar rastypische lengte af
met de correct gebouwde Classicdochter
Burace van Johan Hertoge uit Zomergem.
De respectievelijke kampioene en reservekampioene wisten de grote en goed
gebeende Classicdochter Fabie van Birger
Verschelde uit Lembeke te verslaan.

9652 (v. Encounter),
kampioene junioren roodbont
Nog geen productiegegevens bekend

Vedette Vrouwke
De seniorencategorie van de roodbonten
draaide uit op een spannend duel tussen
vedette Vrouwke (v. Stadel) uit de stal van
Johan De Pauw uit Sleidinge en Jordandochter Vicky van Verlodt. Vicky deinsde
niet terug voor de reputatie van Vrouwke – ze won onder meer de Agriflanders
van 2009 – en koos voor de aanval met
droge benen een hoge, brede achteruier
en overgangen die als een gouden draadje door de koe liepen. Vrouwke zette alle
zeilen bij, toonde veel macht en was na
bijna acht jaar nog goed bewaard, ze
stapte vlot op sterke benen. Ze schudde
haar Stadelhalfzus Visje van De Pauw van
zich af. Visje imponeerde met haar brede
en hellende kruis, maar incasseerde
brons, achter Vrouwke en kampioene
Vicky, die melktype en kracht subliem
combineerde. Het betekende voor Verlodt zijn derde kampioene.
De uit Nederland geïmporteerde Lancelotdochter Sioux Lancelot Eufori deed een
gooi naar de prijzen bij de oudere koeien
zwartbont. De koe van Wildemauwe had
een vlotte pas en troefde vanwege een
minder royale uier de krachtpatser Zuga
af. Deze Skycrossdochter van Dirk en
Ann Vercauter uit Ertvelde imponeerde
met haar macht. Tegen de correctheid
van Anja (v. Superior) kon ze echter niet
op. De pupil van De Pauw kende geen
slordigheden. De euforie was uiteindelijk voor Eufori. Zij won doordat ze iets
meer inhoud had. l

Bambie (v. Talent),
kampioene jonge koeien zwartbont
Productie: 3.03 100 5346 4,21 2,70

Vicky (v. Jordan),
kampioene senioren roodbont
Productie: 5.02 108 4646 3,94 2,86
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