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Beste zwartbonte en beste roodbonte in Oudenaarde zĳn beide van Verlodt

Louise wederom gelauwerd
Roodbont, zwartbont, maar ook Oost-Vlaams witrood stonden
in het programmaboekje op de Internationale Werktuigendagen. De zwartbonte Savarddochter Louise van Johan Verlodt uit
Drongen scoorde na Agriﬂanders nu ook in Oudenaarde.
tekst Annelies Debergh

T

alloze demonstraties van veldwerkzaamheden als zaaien, ploegen en
maisoogst vormden het decor voor de
Oost-Vlaamse provinciale prĳskamp op
de Internationale Werktuigendagen in
Oudenaarde. Op de terreinen in de schaduw van landbouwschool Hoeve Axelwalle kampten, naast zwart- en roodbont
melkvee, ook een dertigtal Oost-Vlaamse
witroden om de kampioenstitel. De eer
van algemeen kampioene viel daar te
beurt aan Arnedochter Danielle van Martin Vandeponseele uit Kruishoutem.

Zwart- en roodbontmix
Eerder op de dag waren de overwegend
zwartbonte rubrieken doorspekt met de
roodbonte kleur. Zo eindigden in de eerste reeks meteen twee roodbontpupillen
vooraan. Maicondochter Isaura van Pascal Devos uit Onkerzele maakte indruk
met haar jeugdige en complete bouw. Op
basis van haar sterk opgehangen uier
met prima speenplaatsing kwam Isaura
vóór Ĳzendoorn van de Kouterhoeve (v. Brandy) van Marc Rossaert uit Belsele. Met
Hilloford van de Kouterhoeve (v. Bookem)
greep Marc Rossaert de secondantenrol.
De koppositie was voor Duplexdochter
Himalaya van Geert Verhelst uit Melsele.
Himalaya won al titels in Bogaarden, Beveren en Eeklo en kon ook nu weer overtuigen. De glans in haar showrĳke skelet
met melkrĳke uier resulteerde opnieuw
in winst en de jongere Isaura pakte de
reservetitel.
Marc Rossaert hield in Oudenaarde meerdere ĳzers in het vuur. De fraaie melkopdruk zette zĳn zwartgekleurde Helaasheid
van de Kouterhoeve (v. Damian) in de middencategorie extra in de verf. Helaasheid
was niet de grootste, maar toonde met
haar ruime middenhand en duidelĳke
wigvorm veel melkcapaciteit. Haar extra
krachtige stap bracht de Damiantelg

vóór de elegante en stĳlvolle Hyacinta (v.
Sid) van Gianni Van Belleghem uit Knesselare. Met halfzus Gyacinta (v. Sid) scoorde Van Belleghem toch reekswinst met
Palermotelg Gracieuse van Johan Verlodt
uit Drongen op de tweede plaats. Hvezdadochter Geralyn van Tom Van de Vĳver
uit Melsele bewoog soepel en vlot door de
ring en scoorde met haar kracht en souplesse een plaatsje in de ﬁnale.
De winst kwam in de middenklasse bĳ
het jongste duo van de junioren terecht.
Met haar combinatie van een malse
melkklier en een krachtige bouw was
Helaasheid superieur en versloeg ze Hyacinta van Van Belleghem. De pupil van
Rossaert won overtuigend de kampioenstitel in de middencategorie.

Verlodt scoort bĳ senioren
Na een in hoofdzaak zwartbonte middencategorie waren bĳ de oudste koeien
drie van de vier titelkandidates van een
rood vel voorzien. Of die ook een titel
zouden halen, was maar de vraag. Een
voorbeeld van deze roodbonten was de
stĳlvolle Classictelg Violette van Johan
Verlodt uit Drongen, uiteindelĳk verkozen tot beste roodbonte van de dag. De
fraaie wigvorm in het ruimgebouwde
skelet van Louise (v. Savard), nog een pupil van Verlodt, bracht haar op de hoogste stek in de reeks. Met de brede en balansrĳke Jordantelg Vicky wist Verlodt
nog een ﬁnaleplaats te bemachtigen.
Vicky eindigde vóór de roodbonte Blitzdochter Erika van Antoine De Turck uit
Oosterzele.
Verlodt behield de meeste kans op de titel en kon dat in de ﬁnale ook verzilveren met Louise, de enige zwartbonte bĳ
de laatste vier. Zĳ won de seniorentitel
met stalgenote Violette op de reservestek. Ook het algemeen kampioenschap werd een prooi voor Louise. l

Himalaya (v. Duplex), kampioene vaarzen
Productie: 2.03 257 8157 2,46 3,32 l.l.

Helaasheid van de Kouterhoeve (v. Damian),
kampioene midden
Productie: 2.00 423 9476 4,03 3,57

Louise (v. Savard), kampioene koeien
Productie: 4.07 337 13.104 4,27 3,33

Film Oudenaarde
Een video van de keuring
vindt u in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.
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