K E U R I N G

Goldwyndochter Belle van Lode Vandecaveye
wint de Vlaamse Koeparade in Roeselare

Belle de mooiste
Geplaagd door de strengere ibr-regelgeving was de deelnemerslijst op de afgelopen Vlaamse Koeparade flink uitgedund. Het
publiek was wel in groten getale aanwezig. De toeschouwers
zagen de diverse titels in verschillende richtingen trekken.
tekst Annelies Debergh

E

en dik exemplaar was het niet geworden, de catalogus op de Vlaamse Koeparade tijdens de land- en tuinbouwbeurs
Agro-Expo in Roeselare. Oorzaak was de
recent aangescherpte ibr-regelgeving.
Daardoor kunnen enkel bedrijven met
minstens een I3-statuut en dus vrij van
veldvirus nog deelnemen. Maar ondanks
het beperkte aantal vaarzen en koeien
– in totaal ruim veertig stuks – was het
publiek in groten getale aanwezig.
Een hoogtepunt vormde ongetwijfeld de
keuze van de algemeen kampioene. Jurylid Alain Hogge – enkele weken geleden nog keurmeester op de Swiss Expo
in Lausanne – had daarvoor twee nummers uit de prijskamp geselecteerd. Het
duo telde de koeien Dobba, dochter van
Southland Picston (v. Shottle) van de familie Terrijn uit Bogaarden en Goldwyndochter Belle van Lode Vandecaveye uit
Westvleteren. Waar Belle al vaker op
prijskampterrein was te zien, voerde ook
Dobba met moeder en keuringscoryfee
Vobba (v. Steven) bekend bloed.
Dobba maakte een sterke indruk in Roeselare. In haar reeks in de middenklasse
hield de Picstontelg de gerekte en stijlvolle Jori (v. Blitz) van Alfons Hoefkens
uit Kontich op afstand door haar hoge
achteruier en goed geplaatste en welgevormde spenen.
De familie Hoefkens had met Sensationtelg Loran een tweede ijzer in het vuur.
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Onder het fijngebouwde skelet van Loran was een sterk aangehechte uier te
zien. Met een vlotte tred bewoog ze zich
vóór de compactere Elke (v. Bolivia) van
Lode Vandecaveye. Jurylid Alain Hogge
bezweek echter voor de kracht van Dobba, met de witte Jori als reserve.
Bij de oudere koeien trad met Talenttelg
Bambie van de familie Matthijs uit Kaprijke een fraaie en duurzaam geuierde pupil aan. Winnen deed ze niet, de complete bouw en balans in het skelet van
Belle leverden haar de zege op bij de
oude koeien vóór Bambie.

Vraag was of nu Belle of juist Dobba het
publiek kon overtuigen? De vele toeschouwers kregen – met twee gekleurde
kaarten – de kans om hun voorkeur uit
te drukken. Na een zorgvuldige telling
van het aantal rode en groene kaarten
kwam Belle als overwinnaar uit de bus.
Jurylid Alain Hogge was het daarmee
eens. Behalve de titel van publiekslieveling won Belle ook het algemeen kampioenschap.

Vaarzenwinst voor Elaika
Picstondochter Dobba trad samen met
stalgenote Carde (v. Joshua) nog eens succesvol aan bij het fokduo van Terrijn. De
uniformiteit in hun krachtige, balansrijke lichamen en dito melkklieren brachten het stel voorop.
Het duo van Jacques Monbaillieu uit
Zuidschote omvatte onder meer Elaika,
nazaat van een Goldwynzoon, die imponeerde bij de vaarzen. De donkere vaars
was fijn van bot en toonde een sterk aangehechte uier met goed geplaatste spenen. Ze bleef door haar hoge achteruier
en fijne structuur voor de meer krachtige, maar compactere Ezibar (v. Sanchez)
van Terrijn.
In de vaarzenfinale kwam Elaika de
melktypische en stijlvolle Regina (v. Sidney) van familie De Causmaecker uit
Waterland-Oudeman tegen. De lengte in
vooruier en correct geplaatste spenen
brachten haar vóór Buckeyetelg Elisa van
de familie Matthijs uit Kaprijke. De zege
was een brug te ver voor Regina. Met de
reservetitel op zak zag ze de balansrijke
en jeugdige Elaika vooraan eindigen.
Voor sfeer, accommodatie en aantal toeschouwers scoorde de Koeparade in Roeselare rijkelijk. Voor de toekomst resteert alleen nog een dikkere catalogus. l

Algemeen kampioene Belle (v. Goldwyn). Gemiddelde vier lijsten: 10.933 4,68 3,69

V E E T E E LT

FEBRUARI

1

2012

39

