K E U R I N G

Betty de Blier en Nora 65 blijven concurrentie in Oostmalle opnieuw voor

Identiek aan 2011
Voor de derde keer op rij won de regerend Belgisch kampioene
Betty de Blier het algemeen kampioenschap in Oostmalle. Bij
roodbont boekte Nora 65 haar vierde achtereenvolgende overwinning op de Antwerpse provinciale.
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en roemrijk verleden heeft de provinciale fokveedag Antwerpen in Oostmalle. Honderden dieren namen er ooit
deel. Die tijd is achter de rug. Inclusief
ongekalfde vaarzen kwam het aantal
dieren in de catalogus dit jaar nog net
boven de honderd uit, maar met vijftien
inzenders was het deelnemersveld smal.
De familie Buyens uit Gierle doet in
Oostmalle traditiegetrouw met roodbonten mee, maar dit keer was er ook een
zwartbonte bij. Ondanks haar hoge achteruier viel deze Aida (v. Cassano) bij de
vaarzen net buiten de prijzen door de
breed geplaatste voorspenen. Het kampioensduo kwam op naam van Patrick Van
Hoof en Linda Boonen uit Mortsel. Hun
stijlvolle Kinglydochter Naomi, gefokt
door Robert Dierickx, was voorzien van
een prachtige middenhand en een prima
uier. Ze won de reservetitel achter stalgenote Darling de Blier, die meer jeugd uitstraalde. De lange Alliancedochter toonde een ruime ontwikkeling en een
ondiepe uier die achter hoger mocht.
De wieg van de vaarzenkampioene stond
in Wallonië, in de stal van Jacques Quirynen uit Amonines. Hij fokte ook de regerend Belgisch kampioene Betty de Blier,
die ook in het bezit van Van Hoof is. De
uier van de Goldwyndochter was prachtig bewaard gebleven en haar enorme
lengte en fraaie frame imponeerden als
vanouds. Eenvoudig veroverde ze de titel
bij de zwartbontkoeien. Ze schreef bovendien voor de derde keer op rij het algemeen kampioenschap op haar naam.
Betty kreeg een fraaie secondante in de
vorm van Sinia van Koen Truyen uit Bevel. De oudmelkte Mr Samuelodochter
miste de laatste melkopdruk, maar wat
was ze sterk in uier en benen. Ze gaf de
ruim ontwikkelde Diamant Berny (v. Mr
Burns), winnares van de reservetitel bij
de vaarzen in 2011, van Guy en Koen Op

’t Roodt uit Olen daarmee het nakijken.
Bij roodbont was de familie Buyens opnieuw aan zet. Hun Sputnicdochter Nora
65 bracht al drie keer op rij het kampioenslint mee naar huis. Zou ze daar in
2012 opnieuw in slagen? Na haar zege
vorig jaar in Oostmalle had de acht jaar
oude Nora niet opnieuw gekalfd en ze
moest al bijna droog. Haar brede, diepe
frame sprak nog altijd aan, net als de
harmonie in lichaamsbouw en de kwalitatief sterke uier. Ze gebruikte haar benen bovendien prima. Dat gold ook voor
Elena, een krachtige Regimentdochter
met een iets diepe uier van de familie
Ceursters-Verheyen uit Merksplas. Cindy
1303 van Leo en Jim Pluym uit Lille
mengde zich eveneens in de strijd. De
Classicdochter was voorzien van een
mooi melkskelet en een hoge en brede
achteruier, maar ze stapte voorzichtig.

Vier keer op rij
Eén voor één toonden de juryleden de
toegekende punten. Unaniem kozen ze
voor Nora 65, die daardoor voor de vierde keer op rij de titel bij de koeien pakte.
Het zilver ging naar Elena.
Leo en Jim Pluym hoefden niet lang te
treuren. Bij de vaarzen hadden ze nog
twee kanshebsters. Sara 1807 was een
open gebouwde Savardtelg met een ondiepe en vast aangehechte uier, terwijl
Edana (v. Tequila) aansprak door haar
prima beenwerk en hellende kruis. De
meeste concurrentie kwam van Miranda
(v. Classic), een van de zes nog resterende
koeien van Elisabeth Van Dijck en Jos
Vanhooydonck uit Brecht. De vlot stappende, even royaal geuierde Miranda
was zonder meer de vaars met het meest
aansprekende frame. Unaniem kwam ze
op kop, met Sara in haar kielzog. l

Miranda (v. Classic), kampioene vaarzen
Productie: 2.03 243 7351 4,45 3,31 l.l.

Darling de Blier (v. Alliance),
kampioene vaarzen
Productie: nog onbekend

Betty de Blier (v. Goldwyn),
algemeen kampioene
Voorsp. prod.: 6.03 305 12.788 3,58 3,19

Kijk voor een video op www.veeteelt.nl
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