K E U R I N G

Breeze van Daisel voor de derde maal ongenaakbaar op CRV Koe-Expo

Eenmaal, tweemaal,
driemaal

De achtjarige Occupantdochter van Lieven Goddeeris werd op
de CRV Koe-Expo 2015 op Agriflanders in Gent voor de derde
maal uitgeroepen tot kampioenskoe bĳ de witblauwen. De titel
bĳ de jonge vaarzen ging naar Aurora van het Negenbonder en
bĳ de vaarzen in de middengroep naar Emma des Amandiers.
tekst Guy Nantier

H

et was puur genieten op de tweejaarlĳkse CRV Koe-Expo te Gent. De
bezoeker kon maar met één vraag naar
huis: waarom heb ik niet zulke prachtige dieren op stal?
De witblauwshow tĳdens de landbouwbeurs Agriflanders zette met 67 dieren
van 34 deelnemende fokkers een prachtige combinatie neer van vleeskwaliteiten, groeikracht en correctheid. Al is
correctheid in het beenwerk nog voor
verbetering vatbaar. Aan de andere kant:
voor sommige dieren is de reis naar Gent
lang en op de stand gunt menig bezoeker de dieren weinig rust door liggende
dieren rechtop te jagen. Maar toch.

De jury had het niet bepaald makkelĳk
om de dieren te plaatsen. Er werd verschillende malen beroep gedaan op de
scheids om de koppositie te bepalen.

Minieme verschillen
Zoals in de derde rubriek jonge vaarzen,
waarin Izah van Tervoort (v. Germinal) van
Benny Neven uit Wellen letterlĳk en figuurlĳk veel gewicht in de schaal legde
met haar 665 kilogram en diep gevulde
broek. Izah stond lange tĳd op 1a. Op de
tweede plek stond Idylle van het Bareelhof (v.
Adajio) van Gilbert Veulemans uit Glabbeek. Idylle legde 61 kilogram minder in
de weegbalans, maar toonde in achter-

aanzicht meer bekkenbreedte en scherpte in de vleespartĳen van de achterhand.
Na een extra rondje lopen, waarbĳ beide
dieren hun vlotheid in de stap bewezen,
besliste de scheids de rollen toch om te
keren en kwam Idylle op 1a. Scheidsrechter Bart Willems: ‘Idylle showt meer
frisheid – jeugdigheid – en net wat meer
finesse in de bespiering.’
In een andere fel bevochten rubriek jonge vaarzen was er een tweekamp tussen
Ici Paris van Terbeck (v. Imperial) van de familie Roggen-Schotsmans uit Kersbeek
en Aurora van het Negenbonder (v. Adajio)
van Rigo Lenaers-Rubens uit Vliermaal.
Ici Paris stond op 1a, Aurora op 1b. Na
tussenkomst van de arbiter Jean-Luc
Frison werden ook hier de plaatsen gewisseld.
Voor Ici Paris pleitten de algehele correctheid in de benen op stand en in de
gang en de finesse in het bot. Aurora
plaatste daartegenover wat meer breedte
in de borst en de rug, wat meer bespiering in de schouderpartĳ en een diepere
broekbespiering.
In een bloedmooie finale was het al vlug
duidelĳk dat Idylle of Aurora voor de
eindwinst zou gaan. Idylle was in het

Tabel 1 – Rubriekswinnaars CRV Koe-Expo witblauw 2015 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb. datum

gewicht

tot.score

Ivoire van het Bareelhof
Imitation van het Kruisborre
Idylle van het Bareelhof
Aurora van het Negenbonder
vaarzen midden Emma des Amandiers
Indi van ’t Herent
Godin van de Ĳzer
koeien
Glans van de Kerkenhofstede
Breeze van Daisel

07-11-2013
07-10-2013
15-07-2013
29-05-2013
18-04-2013
17-03-2014
19-08-2011
03-04-2011
30-09-2006

508
555
604
611
673
747
839
977
1000

88,2
87,8
89,6
90,5
90,2
89,4
90,4
89,7
91,5

jonge vaarzen

22
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JANUARI

vader

m.moeder

eigenaar, woonplaats

Imperial
Argan
Adajio
Adajio
Grommit
Adajio
Adajio
Imperial
Occupant

Sjaka-Zoeloe
Germinal
Sjaka-Zoeloe
Harisson
Orme
Etna
Dandi
Occupant
Tonique

G. Veulemans, Glabbeek
R. Orinx, Asse
G. Veulemans, Glabbeek
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
Elevages des Amandiers, Moelingen
R. Thĳs, Neerpelt
bvba De Mahoney, Pittem
P. Gillis, Watervliet
L. Goddeeris, Beerst

2015

19-01-15 15:07

voordeel in zĳaanzicht van de achterhand en van de benen. Aurora was in het
voordeel in achteraanzicht met haar

breedte in de voorhand en het bekken en
ze was net wat meer aangesloten achter
de schouder. De jury koos na heel veel

Breeze van Daisel (v. Occupant), kampioene koeien

wikken en wegen voor Aurora. Maar het
was close, heel close.

Meest complete wint
De finale bĳ de vaarzenmiddengroep
was met drie finalisten, die elk schitterden op een ander exterieuronderdeel,
eveneens geen ‘makkie’ voor de jury.
Emma des Amandiers (v. Grommit) van Les
Elevages des Amandiers uit Moelingen
was met een fraaie ronde rib en fĳnheid
in het bot de beste in type en de beste in
vleesexpressie in de achterhand. Indi van
’t Herent van Raymont Thĳs uit Neerpelt
was de breedste in de voorhand van het
trio en bezat het fĳnste bot. Godin van de
Ĳzer (v. Adajio) van maatschap De Mahoney uit Pittem liet met 839 kilogram een
mooi gewicht optekenen en was in zĳaanzicht van de achterhand het meest
bolrond en het diepst bespierd.
Zou het beenwerk beslissen? Emma was
net iets vlotter in de gang dan Indi en
Godin, waarbĳ Godin op stand een lichte
overkoting liet zien in een achterbeen.
De jury wees terecht Emma aan als de
compleetste eindoverwinnaar.

Sublieme reeksen koeien

Emma des Amandiers (v. Grommit), kampioene vaarzen middengroep
Aurora van het Negenbonder (v. Adajio), kampioene jonge vaarzen

Wat meer te zeggen dan ‘subliem’ over
de twee rubrieken koeien? De tweede rubriek schitterde net nog iets meer dan de
eerste vanwege de massale vleespartĳen.
De deelnemende dieren zetten allemaal
meer dan 900 kilogram neer in de keuringsring. Vier van de zeven dieren passeerden zelfs de grens van 1000 kilogram
met als zwaarste dier Cervetta van het Vinkenhof (v. Elan) van Erik Vandewalle uit
Eernegem met 1078 kg.
Dit gezegd zĳnde, de met haar acht jaar
oudste deelneemster, Breeze van Daisel
(v. Occupant) van Lieven Goddeeris uit
Beerst, was ongenaakbaar. Breeze, reeds
tweemaal kampioene te Agriflanders in
2011 en 2013, heeft nog niets van haar
sterallures verloren. Zĳ zette 1000 kilogram neer op goed bewaard beenwerk en
ze had vleeskwaliteiten waarvoor de superlatieven ontbreken. Het kampioenschap bĳ de koeien kon haar niet ontgaan
ondanks de mooie concurrentie van Glans
van de Kerkehofstede (v. Imperial) van Paul
Gillis uit Watervliet. Maar op meerdere
onderdelen, zoals de fĳnheid in het bot of
de bevleesde aansluiting van schouder
naar ribben, moest Glans inbinden tegen
de werkelĳk complete Breeze. Het is dan
ook geen schande om van de Occupantdochter te verliezen. Breeze zorgde ook
voor het toetje van de zeer gesmaakte editie. Zĳ werd voor de tweede maal algemeen kampioen Agriflanders. l
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