Dubbelslag voor Johan Verlodt met zwartbonte Linda en roodbonte Vicky

Rood scoort in Oudenaarde
Rood en zwart samen in de ring is een van de handelsmerken
van de Oost-Vlaamse provinciale in Oudenaarde. Kampioensen reservelint werden telkens verdeeld over beide haarkleuren.
Jordandochter Vicky trok het dagkampioenschap naar zich toe.
tekst Annelies Debergh

D

e rode kleur was alom vertegenwoordigd op de Oost-Vlaamse provinciale tijdens de Werktuigendagen
in Oudenaarde. Van de afgevaardigde
dieren – inclusief witrode deelnemers –
kleurde slechts een kwart zwart.
Bij de eerste reeks vaarzen was sprake
van een fraai en balansrijk kopnummer.
Eurbie (v. Debonair) van Tom Van De Vijver uit Melsele toonde veel stijl, rek en
een goed aangehechte uier met een sterke ophangband. Met die kenmerken
bleef ze de diepe Ellen (v. Mr Burns) van
Michael en Rafael Lemeire uit Westrem
voor.
Met Edelheid van de Kouterhoeve (v. Watha)
van Marc Rossaert uit Belsele stond in de
tweede reeks een zwarte pupil op kop.
Edelheid zat verder in lactatie, maar imponeerde op basis van haar frame. Ze
eindigde vóór Faberdochter 3808 van
Pascal Devos uit Onkerzele, voorzien van
een kwalitatief sterke uier met iets breed
geplaatste spenen.
De fijne en jeugdige Darlara (v. Mr Burns)
van Antoine De Turck uit Oosterzele
scoorde met haar balans en correcte benen. Haar finesse en stijl brachten de
zwarte Darlara vóór de rode Daisy, een
dochter van Shottlezoon Delta Paddock,
van Johan De Pauw uit Sleidinge.
Eenzelfde duel tussen kleuren was ook
in de finale te zien. Na overleg tikten juryleden Tjebbe Huybrechts en Bruno
Toussaint de fijne Darlara aan. De reserveplek was voor Eurbie.
Bij de middenklasse zag de jury het beste
compromis in Dana van de Kouterhoeve
van de familie Rossaert. De Kiandochter
toonde een fraai melktype en een solide
vooruieraanhechting en kwam zo voor
de krachtiger Dementieva (v. Buckeye) van
Geert Verhelst uit Melsele, die voorzien
was van een fraaie, kwaliteitsvolle en
achterin hoog opgehangen uier.

Mr Samtelg Linda van Johan Verlodt uit
Drongen gaf haar visitekaartje af met
een krachtige, evenwichtige bouw en
een sterke ruglijn. Ze kwam voor de fijnere roodbonte Carima (v. Rampage) van
Antoine Deturck.
Ook in de finale vielen de juryleden voor
het complete plaatje van Linda. Weer
was een zwartbonte kampioene en een
roodbonte reserve, dit keer in de vorm
van Carima.

Darlara (v. Mr Burns), kampioene vaarzen
Productie: 2.08 101 2716 3,94 3,25 l.l.

Eiwittrofee naar witrode koe
Nogmaals bracht Johan Verlodt een pupil tot in de finale. Keuringscoryfee Vicky
(v. Jordan) imponeerde met haar kwaliteitsvolle en sterk aangehechte uier en
toonde ook in voor- en middenhand veel
kracht in haar showrijke lijf. Winst in
haar reeks was bijna vanzelfsprekend.
De complete Laura (v. Outside), stalgenote
van Vicky, kwam in haar kielzog.
Met Celine Pietern trok ook van De Turck
een oude bekende naar de voorste linies.
De dochter van Silver (v. September
Storm) verscheen al meermaals op provinciale keuringen en kwam ook nu vóór
Benate (v. Bonfire) van Johan De Pauw.
Vraag bleef of de talrijke roodbonten in
de finale weer de duimen moesten leggen voor de ene zwartbonte. Het VlaamsWaalse juryduo kende de zege toe aan
Jordantelg Vicky, met stalgenote Laura
in haar kielzog. Met het algemeen kampioenschap werd Vicky dubbel beloond.
Voor het eerst ging in Oudenaarde de
CRV-eiwittrofee niet naar een holstein.
Die was deze keer voor de witrode Sandy
(v. Cools) van Martin Vandeponseele uit
Kruishoutem. Het duel om het dagkampioenschap tussen de witrode winnaar
Carletta (v. Adam) van opnieuw Vandeponseele en de zegevierende holsteintelg Vicky van Verlodt kwam wel bij
deze laatste uit. l

Linda (v. Mr Sam), kampioene midden
Productie: 3.07 120 5311 4,43 3,09 l.l.

Vicky (v. Jordan), algemeen kampioene
Productie: 6.05 42 1594 5,68 3,28 l.l.
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