K E U R I N G

Geerardyn wint kampioens- en reservetitel bĳ de koeien op interprovinciale

Beauty wint in Bogaarden
Na Gent en Roeselare kwam Eurostar Beauty nu ook op de interprovinciale prĳskamp in het Vlaams-Brabantse Bogaarden prĳzen
pakken. Na de zege bĳ de senioren greep de Goldwyndochter
ook het algemeen kampioenschap en de productieprĳs.
tekst Annelies Debergh

E

en gedempte zomerzon, een honderdtal aanwezige dieren en een talrĳk
opgekomen publiek. Het zĳn drie ingrediënten die de afgelopen fokveedag in het
Vlaams-Brabantse Bogaarden op een hoog
niveau tilden. Op deze derde editie van de
opengestelde provinciale prĳskamp werkte het enthousiasme van het Nederlandse
jurylid Jorien Vosman aanstekelĳk.
Om te verhinderen dat alle prĳzen enkel
buiten de provinciegrenzen vielen, hadden de organisatoren een kampioenszege in naam van fokstudieclub De Pajotse Melkers in het leven geroepen. Het
kwam de sfeer op de fokveedag zeker ten
goede. Met de reservezege bĳ de best geuierde koeien op zak, kwam deze titel toe
aan Seaver Laurie (v. Seaver) – van Kris en
Erika De Dyn-Heremans uit Denderwindeke – die met haar fraai opgehangen
melkklieren en stĳlvolle lĳf de voorkeur
kreeg boven de oudere Tess (v. Alexander)
van Jos Van den Houte uit Brussegem.

West-Vlaamse titelkandidaten
In de finale van de middenklasse kon
geen van beide de West-Vlaamse titelkandidates dwars liggen. De gespikkelde Goedele (v. Shaquille) van Lode Vandecaveye
uit Westvleteren was net twee maanden
aan de melk en had haar beste keuringsjurk aangetrokken. De fĳnheid en gerekte bouw kwamen in het stĳlvolle lĳf goed
naar voren, waarop Vosman haar in de
reeks voor Nora (v. Outbound) van Alfons
Hoefkens uit Kontich plaatste.
Richting de finale kwam de concurrentie
uit eigen streek, in de vorm van de correct
gebouwde en balansrĳke Honeypop ten Ruysschaert van Geert Mazereel uit Reninge.
De Crickettelg verwees met haar kwaliteitsvolle skelet de prima geuierde Destrydochter Hidia naar de tweede plek in de
reeks, maar kon in de finale de concurrentie van de gespikkelde Goedele niet

weerstaan. Goedele kreeg de kampioenstitel, Honeypop de reservezege en Nora
kwam op de derde plek.
Net als bĳ de middenklasse waren ook bĳ
de vaarzen bekende namen in de reeksen
te bespeuren. Daaronder was Habeltje (v.
Damion) van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke met haar indrukwekkende en
showrĳke skelet. Haar hoge melkgehalte
etaleerde ze stĳlvol in de ring, maar de
extra jeugd gaf Pagina (v. Pagini) van William Heremans uit Herfelingen het voordeel in de reeks. In de laatste etappe viel
het pleit in het voordeel van de krachtige,
maar desondanks fĳne en jeugdig gebouwde Himalaya (v. Duplex) van Geert
Verhelst uit Melsele. In de reeks was ze te
sterk voor de eigengefokte Farzuella van
de familie Terrĳn uit Bogaarden. Het
kampioenslint was voor Himalaya, de reservezege voor Pagina.
In de slotklim steeg het niveau door met
Eurostar Beauty (v. Goldwyn) van Frederik
Geerardyn uit Kemmel. De keuringscoryfee was eerder al succesvol in Roeselare
en Gent en kon ook nu weer op veel belangstelling rekenen. Met haar prima balans, fraaie middenhand en lange en sterk
gedragen uier gaf de Goldwyntelg ook nu
weer haar visitekaartje af. Ze was te sterk
voor Classicdochter Hanna van Willam
Heremans, maar ook stalgenote Fifi (v. Samuelo) had moeite om langszĳ te komen.
Door haar extra kracht weerhield de Samuelodochter met gemak de concurrentie van Eline Pietern (v. Mr Burns) van Antoine De Turck uit Oosterzele. Eurostar
Beauty was wel te sterk. Met de zege van
beste uier en de productietrofee van CRV
al op zak, schreef de Goldwyntelg de zege
bĳ de oude koeien op haar naam. Met
Fifi op de reservestek scoorde Geerardyn
dubbel in Bogaarden. Een zegereeks die
Beauty nog vervolledigde met de algemene titel. l

Himalaya (v. Duplex),
kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 182 5832 2,51 3,24 l.l.

Goedele (v. Shaquille),
kampioene midden
Prod.: 3.02 321 12.944 3,30 2,93

Eurostar Beauty (v. Goldwyn),
kampioene koeien
Prod.: 4.08 416 12.250 5,84 3,96
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