K E U R I N G

Helenia en Goedele pakken de hoofdrollen op interprovinciale show

Goedele beste in Bogaarden
Aan toeschouwers geen gebrek rond de prĳskampring op de
fokveedag in het Vlaams-Brabantse Bogaarden. Het aantal keuringskoeien kon hoger liggen, maar dat belemmerde de gemiddelde kwaliteit van de interprovinciale deelneemsters niet.
tekst Annelies Debergh
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og niet eerder was een optreden van
Shaquilledochter Goedele zo imponerend als op de interprovinciale fokdag
in Bogaarden. Al vanaf de start van de
vierde rubriek viel de witgespikkelde pupil van Lode Vandecaveye uit Westvleteren op. De balans in haar lĳf, de lengte
in de uier en de fraaie overgangen in
de schouder gaven Goedele een solide
indruk. Met Filou, dochter van Roylane
Jordan uit de stal van Geert Verhelst uit
Melsele, was ook de concurrentie van
een hoog niveau. Filou toonde een fĳn
beaderde uier die mooi verdeeld werd
door een gepaste ophangband, maar ze
moest de duimen leggen voor de sterke
middenhand van Goedele.
In de daaropvolgende reeks maakte Destrytelg Maya van Koen Leus uit Oosterzele en Bert Staels een jeugdige indruk.
Onder haar fĳne lĳf was een strak aangehechte uier te zien. Met haar melkkwaliteit bleef ze de ronduit correcte en sterk
gebouwde Fanilla (v. Classic) van Ignace
Hubau uit Oosterzele een stapje voor.
Vooraan de reeks kreeg de gerekte en
sterk gebouwde Sanchezdochter Firza
van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke de
voorkeur vanwege haar extra kracht en
beste uier in combinatie met een complete en elegante uitstraling.
Bĳ de volwassen koeien trok Shottledochter Dorro ten strĳde. De koe uit de
stal van de broers Terrĳn uit Bogaarden
was correct gebouwd en toonde veel
breedte en een vast aangehechte uier.
Juist op dat punt eindigde Dorro voor de
verder ronduit correcte Josedochter Herbal van Kris De Dyn en Erika Heremans
uit Denderwindeke. In derde positie
volgde Linwooddochter 3737 van Pascal
Devos uit Onkerzele die door een later
afkalftĳdstip nog niet in een optimaal
keuringspak stond.
De winst bĳ de oudere koeien was voor

Shaquilledochter Goedele van Lode Vandecaveye. Haar secondante Filou kreeg
meteen ook de reservekampioenstitel
toebedeeld en als derde eindigde Sancheztelg Firza.

Helenia in hoofdrol bĳ vaarzen
De vaarzen waren dan wel minder in
aantal dan de oudere klassen koeien, de
kwaliteit was van een voldoende hoog
niveau. De geringe bezetting gaf wel
aanleiding om de groep eerstekalfsdieren niet definitief te plaatsen in de kop
van de reeks. Zo bleef – met slechts één
reeks te gaan – de spanning ook voor het
publiek behouden.
Met Helenia Windbrook, afgelopen voorjaar nog kampioene op de Nacht van de
Holsteins in Libramont, beschikte de
enige vaarzenrubriek over een dier met
veel lengte in uier en frame en een
mooie balans over haar hele lĳf. De
Windbrookdochter van de familie Matthys uit Kaprĳke kwam op één lĳn te
staan met de fraaie Seavertelg Seaver Laurie van Kris De Dyn en Erika Heremans.
Ook zĳ imponeerde met fĳn beaderde
melkklieren die mooi hoog onder de
staart verdwenen. De gitzwarte Jordandochter Marina van Alfons Hoefkens uit
Kontich sloot met haar ragfĳne en jeugdige bouw het koptrio af.
In dezelfde volgorde kregen de drie vaarzen in de finale een tik op de flank. Helenia Windbrook pakte net als in Libramont het kampioenschap, Seaver Laurie
kreeg de reservetitel en Marina werd
derde op tal.
Met de bekroning van Silke 21 van het
Kloosterbos (v. Picolo) tot beste roodbonte
van de dag viel fokkerĳ De Dyn-Heremans nog in de prĳzen. Maar de algemene titel? Die ging naar de oudere categorie koeien met Shaquilletelg Goedele in
de rol van dagkampioene. l

Helenia Windbrook (v. Windbrook),
kampioene vaarzen
Productie: 1.11 128 4879 3,25 3,21 l.l.

Goedele (v. Shaquille),
kampioene koeien
Productie: 2.02 308 11.025 3,72 2,99

Silke 21 van het Kloosterbos (v. Picolo),
beste roodbonte
Productie: 2.01 175 6465 3,32 3,00 l.l.
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