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Capridochter Vrona Vlabel volgt voormalig algemeen kampioene en
stalgenote Uralyn Vlabel op voor Jacques Monbaillieu

Vrona Vlabel zegeviert
Na het algemeen kampioenschap op de vorige CRV Koe-Expo
was het voor Jacques en Dieter Monbaillieu uit Zuidschote opnieuw raak. Capridochter Vrona Vlabel volgt stalgenote Uralyn
Vlabel (v. Emerson) op als algemeen kampioene van 2011.
tekst Annelies Debergh
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e waren in aantal beperkt, maar
daarom niet minder fraai om te aanschouwen, de seniorenreeksen bij zwartbont. Twee keer vijf koeien traden in de
ring van hal 8 aan, twee rubrieken stuk
voor stuk voorzien van grote namen.
Oudste in het gezelschap was Castell Allen
Vlekje van Alex Casteele uit Wulvergem.
De Allendochter is geen onbekende op
de CRV Koe-Expo. Al in 2007 en 2009
ging Vlekje met een reservetitel naar
huis. In Gent kwam ze met haar goed bewaarde lijf nu verdienstelijk op een derde plek. De fijn gebouwde, maar erg balansrijke Talenttelg Aniti van Kris De Dyn
uit Denderwindeke ging haar voor. Aniti
stapte vlot rond op fijne benen en was
voorzien van een fraai beaderde en ach-

terin hoog opgehangen uier. De bijna
drie jaar oudere Vrona Vlabel (v. Capri)
van Jacques Monbaillieu uit Zuidschote
gooide haar volle gewicht in de strijd. De
Capridochter voorzag in een fraai uitgezwaard frame, een mooie oplopende lijn
en straalde kracht en melkrijkheid uit.
Haar showrijke uiterlijk gaf haar van
meet af aan het voordeel.
Ook Talenttelg Wildina van Filip Maelfait
uit Hulste kon in de eindstrijd geen
weerstand meer bieden. Op basis van
haar complete bouw met fraaie zijaanzicht, prima kruisvorm en brede uier
voorzien van een goede ophangband
kreeg ze voorrang boven de balansrijk
gebouwde Anilla B.Pop van Stephan Cuvelier uit Poperinge. Ook in de finale kreeg

Strijdtoneel van een van de goedgevulde vaarzenklassen
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de dochter van de eigengefokte Allenzoon Winluke B.Pop geen kans meer.
De kracht van Capridochter Vrona Vlabel bleef ook aan het eind overheersend.
Vrona behaalde aan de hand van Dieter
Monbaillieu de zege in de seniorenreeks
en volgde in die rol stalgenote Uralyn
Vlabel (v. Emerson) op, seniorenkampioene in 2009. En net als Uralyn destijds,
kreeg Vrona nu ook het lint van overheersend algemeen kampioene over de
beide rascategorieën om de nek.

Valtra (v. Goldchamp), vaarzenkampioene
Productie: 2.00 41 1534 3,62 2,87 l.l.

Van eigengefokte origine
Behalve Anilla B.Pop was in Gent nog
een product van een eigengefokte stier
in de hoogste rangen te vinden. Valtra,
een vaars uit de stal van opnieuw Filip
Maelfait, was een product van de eigengefokte Goldchamp, een Goldwynzoon
uit Championmoeder Wisky. Valtra
kwam bij de vaarzenreeksen als een van
de eerste in de ring en gaf meteen een
goede indruk af. Haar skelet vertoonde
veel stijl, was groot, gerekt en dat combineerde Valtra met veel jeugd. Ook haar
uier voorzag in veel balans, een goede
ophangband en voldoende kwaliteit.
Ook Leilly (v. Final Cut), eigen aan Philip

Claartje (v. Goldwyn), kampioene midden
Productie: 2.04 305 10.004 3,80 3,14

Vereecke uit Sleidinge, plaatste zich met
haar fijne, ranke lijf in de kijker. Voorzien van iets meer jeugd en een diepere
middenhand bezat ook zij kansen op een
eerste notering en hield in elk geval
Adriana van ’t Sterbos van Leo Beyers uit
Wuustwezel op afstand, een dochter van
de Shottlezoon JK Eder Nero.

Aan dochters van Shottlezonen was ook
in de tweede vaarzenreeks geen gebrek.
Onder hen was 943 Dina van Johan De
Pauw uit Sleidinge, dochter van Shottlezoon Delta Marquis Graskamp, die ondanks haar jeugd veel kracht uitstraalde.
De extra showallures in het frame van
D. Xandola de Roccafarm (v. Dolman) van
Wim Weymiens en Nele Verhelst uit
Moerbeke-Waas gaven haar het voordeel
boven Dina. Bij het vorderen van de plaatsing kreeg Xandola concurrentie van
Dramatictelg Namat 8475 van Jacques
Monbaillieu. Namat toonde meer melktype maar voor rubriekswinst was de balansrijke Dobba nog niet meegeteld. De
pupil van de familie Terrijn uit Bogaarden, aan vaderskant gestaafd met de genen van Shottlezoon Picston en aan moederskant voorzien van de 89 punten
Stevendochter Vobba – in het verleden
op diverse keuringen succesvol – toonde
over de hele lijn breedte in haar sterk
ogende lijf. Met name de lange, vlakke
uierbodem en de extra ruimte in de voorhand gaven Dobba het voordeel.
De kampioenstitel halen was een brug te
ver voor Dobba. Beide kopnummers van
de eerste reeks hadden jurylid Harm Albring dermate bekoord dat hij bij de
keuze van de uiteindelijke kampioenes
opnieuw bij Valtra uitkwam. De verlossende tik kwam op haar achtersteven.
De secondantenrol was voor Leilly.

Opnieuw Claartje op kop
De middenklasse was in Gent bezet met
meerdere bekende namen. Zo vervoegde

Vrona Vlabel (v. Capri), algemeen kampioene. Productie: 5.08 305 11.013 3,44 3,04

Leilly (v. Final Cut), reservekampioene vaarzen
Productie: 1.11 67 1957 3,76 3,06 l.l.

Wildina (v. Talent), reservekampioene senioren
Productie: 4.01 305 11.796 3,49 2,99

Goldwyndochter Claartje zich bij de eerste rubriek. De pupil van Koen Leus uit
Oosterzele scoorde op de voorbije nationale in Brussel nog een derde plek bij de
vaarzen en was afgelopen jaar vaarzenkampioene op de Koeparade.
Ook nu weer verkeerde de Goldwyndochter, gefokt door Robert Dierckx in Opwijk, in een bloeiende vorm. Haar fraaie
keuringslijf was sinds het herkalven nog
verder uitgegroeid. Claartje imponeerde
als vanouds met haar complete bouw en
haar prima opgehangen uier, die achterin hoog onder de staart verdween. Met
name dat laatste aspect gaf haar het
voordeel boven Goldwynhalfzus Suska
van Koen Truyen uit Bevel.
Koen Truyen had echter nog een tweede
ijzer in het vuur in de daaropvolgende
rubriek. Sinia (v. Mr Samuelo) liet zich
meteen in de ring opmerken door haar
opvallend witte en gespikkelde haarkleur. De Samuelotelg toonde breedte,
veel wig in het skelet en bezat een flink
beaderde uier met veel bodemlengte die
mooi hoog was opgehangen. Door extra
lengte in haar mooi gelijnde lijf maakte
Sinia nog meer indruk dan Outsidedochter Dahlia van Patrick Van Hoof en Lut
Boonen uit Mortsel.
Het kampioenschap in de middenklasse
was als enige gestoeld op de resultaten
van drie in plaats van twee rubrieken.
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Algemeen kampioene Vrona Vlabel van de dood gered
Het had niet veel gescheeld of Vrona Vlabel was als jonge koe afgevoerd. De Capridochter van Jacques en Dieter Monbaillieu uit Zuidschote was ernstig ziek en
haar geslachtsorganen waren vergroeid.
‘Ze was wel 200 kilogram lichter dan nu
en ze gaf geen druppel melk meer’, vertelt Dieter Monbaillieu, die zijn vader ervan wist te overtuigen Vrona niet af te
voeren. ‘Ze mocht in een kleine weide
blijven lopen, en na een paar maanden

hoorde ik haar ineens loeien: ze bleek
tochtig. Na een inseminatie was ze wonderwel meteen drachtig.’
Vrona Vlabel volgt stalgenote Uralyn
Vlabel op, twee jaar geleden kampioene
in Gent. ‘Mijn vader loopt in de ring altijd met Uralyn, maar Vrona is na alle
zorgen een beetje mijn koe geworden.’
Vrona Vlabel met vaste begeleider
Dieter Monbaillieu

Gevulde vaarzenreeksen in Gent met op kop Valtra van Filip Maelfait, dochter van de eigengefokte stier Goldchamp

Zo kwam het in de laatste reeks tot een
strijd tussen twee West-Vlaamse koeien.
De Allendochter Blondie B.Pop van Stephan Cuvelier uit Poperinge maakte van
meet af aan een solide indruk met haar
goede balans in het skelet, haar sterke
benen en een degelijk opgehangen melkklier. Fijner van snit en voorzien van een
complete bouw en fijne uier was Belle,

een Goldwyndochter van Lode Vandecaveye uit Westvleteren. Met name de
sterke ruglijn leverde Blondie het voordeel op.
Dat het kampioenschap rond twee koeien zou draaien, was al snel duidelijk bij
het beslechten van de finale in hal acht.
De vraag was welke volgorde Harm Albring zou aanhouden. Zou de kracht van

Sinia overheersen? Of zou juist de complete, showrijke bouw van Claartje winst
opleveren? Het werd het laatste: na een
verlossende tik op haar achtersteven
voegde Claartje een nieuwe titel aan
haar showlijstje toe. Het reservelint ging
naar Sinia. l
Voor bewegende beelden: www.veeteelt.nl

Harm Albring: ‘Altijd goed naar het totaalplaatje kijken’
‘Ik heb er enorm van genoten, van de
eerste tot de laatste rubriek.’ Harm Albring, samen met Gerrit-Jan ten Holte
actief als Nederlandse juryleden op de
CRV Koe-Expo, staat met bewonderende
blikken richting Capridochter Vrona
Vlabel nog even na te genieten in de keuringsring. ‘Sommige rubrieken waren
van een heel best niveau. Met name in de
kop zaten erg imponerende dieren.’
Of Albring nog aan specifieke kenmerken extra aandacht schonk? ‘Ik probeer
altijd goed naar het totaalplaatje te kijken. Zo keur ik altijd. Ik hoop ook dat
toeschouwers die mij eerder aan de slag
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zagen met jureren eenzelfde beeld te
zien hebben gekregen als anders.’
De verkiezing van de algemeen kampioene was een moeilijke noot om kraken,
zo benadrukt Harm Albring nogmaals.
‘De middenkampioene in de roodbontklasse, nummer 0635, was imponerend,
maar de seniorenkampioene zwartbont,
Vrona Vlabel, bezit iets meer show. Op
dagen als deze kun je daar niet omheen.’
Hij wijst ook op de extra leeftijd. ‘Vrona
Vlabel heeft vijf keer gekalfd. Voor sommige koeien is meerdere keren kalven
een nadeel. Voor een beste koe is dat een
voordeel.’

