KEURING BOGAARDEN

Huvara slaat haar slag
Het was 21 juli feest voor elke Vlaming; de Belgen
vierden een nationale feestdag. Voor Lieven Ryckewaert was de dag extra glansrijk; hij grossierde in
prijzen op de interprovinciale prijskamp Bogaarden.
TEKST TIJMEN VAN ZESSEN

L

ieven Ryckewaert uit Harelbeke begon
al sterk in de klasse met zwartbonte
gekalfde vaarzen. De melktypische en
spĳkerharde Laroma was één van de drie
Atwooddochters in de finale. Dankzĳ meer
botkwaliteit en meer stĳl versloeg ze haar
halfzus Aswood, een grote, lange vaars die
uitkwam voor Van Hoof-Boonen Holsteins
uit Mortsel. Ook zĳ droeg een hoog en vast
aangehechte uier, maar met een wat speelse speenplaatsing. Daarin moest ze haar
meerdere erkennen in Katia (v. Hanneton de
L’Herbagere). De sterk stappende Katia won
de reservetitel, het goud was voor Laroma.

Rood tegen zwart

Algemeen kampioene Huvara (v. Dempsey) bewoog zich comfortabel door de ring
Tabel 1 – Kampioenen op de prijskamp in Bogaarden (algemeen kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen zb
reservekampioene vaarzen zb
kampioene vaarzen rb
reservekampioene vaarzen rb
kampioene jonge koeien zb
reservekampioene jonge koeien zb
kampioene jonge koeien rb
reservekampioene jonge koeien rb
kampioene volwassen koeien zb
reservekampioene volwassen koeien zb

Laroma
Katia
Luna
Annelies 8
Doorman Rani
Diamant Alizee
Ilsea
Jubena
Huvara
Heitrud

Atwood
Hanneton
Integral
Ladd P
Doorman
Acme
Detroit
Ladd P
Dempsey
Brawler

Lieven Ryckewaert, Harelbeke
Filip Baeyens, Meerbeke
Lieven Ryckewaert, Harelbeke
Regina De Smet, Idegem
De Dyn-Heremans LV, Denderwindeke
Van Hoof-Boonen Holsteins LV, Mortsel
Kurt Penninck, Tollembeek
Lieven Ryckewaert, Harelbeke
Lieven Ryckewaert, Harelbeke
Luc en Stijn Peeters, Nijlen

In de klasse jonge koeien zwartbont trad
geen representant van Ryckewaert op. Maar
die had hoe dan ook nog een hele kluif
gehad aan de harmonieuze Doorman Rani
van de Kloosterbos. De Doormantelg van LV
De Dyn-Heremans uit Denderwindeke etaleerde de ideale combinatie tussen melktype en kracht. Ze won daarmee de titel
van haar klasse én het kampioenschap van
de Pajotse melkers (zie kader).
In de strĳd om het algemeen kampioenschap zwartbont wist Rani het de seniorenkampioene nog flink lastig te maken. Rani
was wellicht de kandidaat met de minste
foutjes, maar de makkelĳke manier waarop
Huvara (v. Dempsey) zich bewoog was comfortabel. Uit de roodbontring kreeg Huvara
vooral repliek van Ilsea (v. Detroit). De koe
van Kurt Penninck uit Tollembeek was de
meest complete roodbonte. Droog beenwerk en een muurvast gegoten voor- en
achteruier bezorgden haar de titel bĳ de
volwassen koeien. Ilsea versloeg onder
meer de stĳlvolle en correcte Jubena (v. Ladd
P). Deze jonge roodbonte vulde de prĳzenkast van Ryckewaert met een reservetitel. l

Pajotse melker Bert Felis richt zich op economische koeien
De harmonieuze Doorman Rani won het kampioenschap van de Pajotse melkers. Deze
competitie zou je kunnen zien als een wedstrijd in een wedstrijd. De deelnemende dieren
zijn afkomstig uit ‘Pajottenland’, de regio rondom Bogaarden. Bert Felis (24) is voorzitter van
de studieclub: ‘De deelname uit onze streek
stond onder druk. Daarom organiseren we
deze prijskamp.’ Maar de Pajotse melkers

doen meer. De groep organiseert ook het
‘vaderdagontbijt’. Een evenement waar dit jaar
700 mensen op afkwamen. ‘Consumenten
moeten weten wat er speelt op een melkveehouderij. Op deze manier willen we verbinding
te leggen met de buitenwereld’, zegt Felis.
En zijn eigen deelname in Bogaarden? Zijn kalf
Felia (v. Punch) won een reservetitel. ‘Met de
fokkerij richt ik me vooral op economie.’

veeteelt AUGUSTUS 1/2 2018
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