K E U R I N G

Bogaarden trekt als interprovinciale prĳskamp de beste Vlaamse koeien aan

Ifaroma wint overtuigend
Sommige inzenders moesten er een paar uur voor rĳden, maar
met elkaar brachten ze een hoog niveau in de ring tĳdens de
jaarmarkt in Bogaarden. Lieven Ryckewaert eiste een hoofdrol
op met een dubbelslag en de beste bedrĳfsgroep.
tekst Florus Pellikaan

‘H

ier staan een stuk of zes van de
twintig beste Vlaamse vaarzen in
de ring’, zo merkte jurylid Tjebbe Huybrechts terecht op. Voor de neutrale toeschouwer van de interprovinciale prĳskamp was het niveau dat de inzenders
vanuit alle windrichtingen in Bogaarden
tentoonspreidden, fraai om te volgen.
Maar voor lokale inzenders, die al jaren
op de nationale feestdag meedoen, was
daardoor het eremetaal dikwĳls ver weg.
Gelukkig had de organisatie wel het
kampioenschap ‘Pajotse Melkers’ in het
leven geroepen voor de fraaiste regionale
koe. Die eer viel te beurt aan de roodbonte Gelisabeth. De bĳna vĳfjarige Jotandochter van Kurt Penninck uit Tollembeek was sterk gebouwd, voorzien van
een krachtige bovenbouw en een lang
aangehechte, fraai beaderde uier.

Uitgegroeid versus potentie
Terug naar de vaarzen, waarvan Huybrechts het niveau loofde. Hĳ doelde onder andere op de ruim ontwikkelde en
harmonisch gebouwde Ideal (v. Lauthority) van Geert Verhelst uit Melsele. De
oudste vaars van de keuring combineerde haar fraai uitgegroeide frame met een
sterk aangehechte uier en een meer parallel beengebruik dan Imagine ten Ruysschaert. De Danillodochter van Geert
Mazereel uit Reninge was wat oudmelkt,
maar beschikte nog altĳd over een fraaie
malsheid in haar lĳf en een breed aangehechte achteruier. Het zorgde ervoor dat
ze reservekampioene werd achter kampioene Ideal.
Het al fraai uitgegroeide vaarzenduo was
daarmee te sterk voor de potentierĳke
Jaade (v. Shy) van Geert Deconinck uit
Ploegsteert. De nog maar vĳf weken geleden gekalfde Jaade was voorzien van een
fraai melkskelet, maar miste nog wat ribdiepte. Ook in haar goed gevormde uier

was het lactatiestadium nog iets zichtbaar. Huybrechts loofde echter haar potentie en stelde haar op vóór de sterk,
maar iets minder harmonisch gebouwde
Meridiandochter Jirza van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke.

Ideal (v. Lauthority), kampioene vaarzen
Prod.: 2.03 205 6210 3,74 2,99

Dubbelslag Ryckewaert
De prĳskamp in Bogaarden bestond uit
twee leeftĳdsgroepen bĳ de gekalfde dieren: vaarzen en meerderekalfsdieren. In
deze laatstgenoemde categorie was Ryckewaert bĳzonder succesvol. Hĳ stuurde
niet alleen de beste bedrĳfscollectie de
ring in, maar was met vier van de zes dieren ook het meest dominant aanwezig in
de seniorenﬁnale.
Zo moest de kampioene Pajotse Melkers,
Gelisabeth, het hoofd buigen voor het
kwartet uit Harelbeke. Daarin zaten bĳvoorbeeld de lang en stĳlvol gebouwde
Huvara (v. Dempsey) en de imponerend
uitgegroeide en breed geuierde Stormaticdochter Fabeltje. De kwaliteiten van
het duo ten spĳt, vanwege respectievelĳk
een wat korte uier en het gemis aan
melktype moesten ze het hoofd buigen
voor de lange, open gebouwde en sterk
stappende Hidia (v. Destry) van Tom Van
de Vĳver uit Melsele. Ook haar uiervorm
sprak tot de verbeelding. Haar vlakke
kruisconstructie zorgde er echter voor
dat ze geen stokje kon steken voor een
dubbelslag voor Ryckewaert.
Het maakte de weg vrĳ voor de bekende
keuringscrack 6167 (v. Talent), die al
meerdere titels won op onder andere
Agriﬂanders. Met haar fraaie rasuitstraling en openheid won ze de prĳs van beste
roodbonte. Ondanks haar wat lagere achteruier, die door de jaren heen niet verandert, bekroonde Huybrechts haar ook met
de reservetitel bĳ de senioren.
Een echte concurrente voor stalgenote
Ifaroma was ze echter niet. De Alta Cali-

Ifaroma (v. Alta Caliber), algemeen kampioene
Prod.: 2.00 324 9429 3,04 3,21

6167 (v. Talent), reservekamp. oudere koeien
Levensprod.: 2624 77.123 3,92 3,52

berdochter was met overmacht de beste
van de dag met haar uitgebalanceerde
frame, fraaie overgangen, hoge uier en
perfecte stap. Na haar derde plaats als
oudmelkte vaars bĳ de junioren in Brussel
betekende het de eerste, en waarschĳnlĳk
niet de laatste, grote prĳs voor Ifaroma. l
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