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Keuze Vlaamse kampioenen op hoogmis Belgisch witblauw te Gent niet betwist

Sterk en onomstreden
Ondanks dat het stenen uit de grond vroor, volgde een ruim
opgekomen publiek de Vlaamse elitekeuring voor het Belgischwitblauwras tijdens Agriflanders te Gent. Bambino van de IJzer,
Cheri van de Stokerij, Bonita van Terbeck en Ici van Nieuwenhove mogen zich twee jaar lang terecht de kampioenen van de
CRV Koe-Expo 2009 noemen.
tekst Guy Nantier

‘N

iet toegeven op het beenwerk’,
luidde de uitdrukkelijke opdracht
van de organisatie aan de juryleden. En
aldus geschiedde voor de ogen van de
vele vleesveehouders en -fokkers die, ondanks dat het stenen uit de grond vroor
op vrijdag 9 januari, talrijk aanwezig

waren te Gent. Ook de chinese televisie
NTD was van de partij.
In de eerste rubriek met jonge stieren
was de briefing aan de keurmeesters nog
niet meteen duidelijk. Sjaka-Zoeloezoon
Calvin van de Sluizenweg van Annie Meers
en Marc Peters uit het Limburgse Millen

zette een vrij goede gang neer in de keuringspiste en mocht op 1a vanwege een
betere hoogtemaat, een bredere schoftbreedte en meer onderbil dan Crown Royal van de Kerkenhofstede (v. Monarque) van
Paul Gillis uit Watervliet.
Wat betreft de rubriekswinst bij de oudere stieren was er evenmin twijfel over
Bambino van de IJzer (v. Jasmin) van Geert
Bulcke uit Knokke-Heist. Hij was een
complete, grote stier met fijn botwerk,
een zeer goede aansluiting achter de brede schouderpartij, veel vlees op de rib en
een imponerende achterhand.
Twijfel was er wel bij de keurmeesters,
Michel Wallays uit Nieuwkerke en Jacques De Marneffe uit Borlée, over de
plaatsing van Bernard van de Gavers (v.
Groom SF) van Wilfried Vanderpoorten
en Pieter Gillis. Zou het een tweede of
zelfs vierde plaats worden? Bernard
schowde veel lengte en een pak mals
vlees in de kwartieren, maar zijn tred
was langzaam en weinig soepel ondanks
het correcte beenwerk op stand. Na advies van de scherprechter, Christian
Henquinet uit het Waalse Bras, werd het
uiteindelijk toch een 1b-plaats voor Bernard.
Dat mooie vleespartijen ondergeschikt
zijn aan goede fundamenten ondervond
ook Paul Gillis uit Watervliet met Venezuela van de Kerkenhofstede bij de koeien. Gillis’ zoon had commentaar op een plaatsing in het middenveld vanwege het
knikken in de linkerachterkoot, maar
dat werd niet getolereerd. Daarom werd
de Canondochter zelfs verwezen naar de
laatste plaats.

Kampioenes op Chinese tv
De keuze van de jury in de finales was
onomstreden. Met zijn indrukwekkende
billenpartij zegevierde Bambino van de
IJzer in de categorie stieren vóór Calvin
van de Sluizenweg. Cheri van de Stokerij (v.
Timothy) van Roger Monbaliu uit Jabbeke kwam, zag en overwon in de categorie jonge vaarzen. Cheri haalde het vóór
stalgenote Cherry van de Stokerij (v. Optimum) en Charlotte van Prokes (v. Radar VT)
van Prokes bvba uit Ransberg vanwege
de beste gang, meer breedte in het hele
lichaam en de superieure vleesaanzet in
de achterhand.
Bij de oudere vaarzen ging de kam-
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Bambino van de IJzer (v. Jasmin), kampioene stieren

Ici van Nieuwenhove (v. Brutal SF), kampioene koeien

Cheri van de Stokerij (v. Timothy), kampioene jonge vaarzen

Bonita van Terbeck (v. Genièvre SF), kampioene oudere vaarzen

pioenstitel naar Bonita van Terbeck (v. Genièvre SF) van Guy en Jan Roggen-Schotsmans uit Kersbeck. Bonita kwam als
rubriekswinnares uit een toprubriek. Op
1b eindigde Beryl van het Bareelhof (v. Sjaka-Zoeloe) van Gilbert Veulemans uit
Glabbeek. Cassie van de Schoolhoeve (v.
Flash) van de HIVO-Schoolhoeve uit Torhout strandde op 1c. Bonita had net dat
ietsje meer op vrijwel alle onderdelen.
In de eindronde waren ook de andere finalisten bij de oudere vaarzen, Zaire du
Paillaert (v. Genièvre SF) van Jean-Paul en
Vincent Brouillard uit Ronse en Bieke van
de Slindonkhoeve van André SchelstraeteHyde uit Drongen, een lust voor het oog.
De drie rubriekswinnaressen waren on-

berispelijk in de tred, maar Bonita legde
ook weer hier wat extra’s in de weegschaal met meer vleesexpressie tijdens
het lopen en wat extra bespiering in rug
en lenden.
Hoogspanning was er ook in de eindronde bij de koeien. Vanwege gelijkheid van
stemmen bij het jurykoppel moest uiteindelijk de arbiter de eindzege beslechten. Door haar iets betere schofthoogtemaat, maar vooral door haar mooiere
vleestype kreeg Ici van Nieuwenhove (v.
Brutal SF) van Rigo Lenaers-Rubens uit
Vliermaal en in mede-eigendom met Jos
Tilkin uit Hoeselt uiteindelijk de voorkeur boven de vleesmassa van Extacy van
deVloeikenshoeve (v. Radar VT) van Yves

Gericke uit Wuustwezel. Ici van Nieuwenhove kreeg wat later ook het algemeen kampioenschap achter haar
naam.
Een speciale vermelding krijgt fokker
Eric Vandewalle uit Eernegem. Tijdens
de CRV Koe-Expo 2009 nam de eigenaar
van ‘het Vinkenhof’ zowel deel aan de
elitekeuring in het zwartbont-holsteinen het roodbontras als het witblauwras.
Sterk!
En die aanwezige Chinese televisiezender? Die zag dat het Vlaamse witblauwe
fokvee een kwalitatief sterke prestatie
neerzette en maakte voor het thuisfront
opnames dat het een lieve lust was.

Tabel 1 – Rubriekswinnaars en kampioenen (vetgedrukt) CRV Koe-Expo 2009

categorie

naam

jonge vaarzen Cherry van de Stokerij
Charlotte van Prokes
Cheri van de Stokerij
vaarzen
Zaire du Paillaert
Bonita van Terbeck
Bieke van de Slindonkhoeve
koeien
Ici van Nieuwenhove
Extacy van de Vloeikenshoeve
stieren
Calvin van de Sluizenweg
Bambino van de IJzer

geb. datum

ext.score

15-10-2007
01-10-2007
02-06-2007
07-05-2007
25-06-2006
01-05-2006
23-10-2004
22-12-2001
12-06-2007
06-05-2006

87,4
87,2
89.1
87.4
89.3
89.0
90.6
90.9
87.1
87.0

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

Optimum
Radar VT
Timothy
Genièvre SF
Genièvre SF
Emigre SF
Brutal SF
Radar VT
Sjaka-Zoeloe
Jasmin

Timothy
Bijoutier
Emigre SF
Solide
Emigre SF
Notez Le
Osborne VT
Ministre
Gib
Biscuit

R. Monbaliu, Jabbeke
Prokes bvba, Ransberg
R. Monbaliu, Jabbeke
JP. en V. Brouillard, Ronse
G. en J. Roggen-Schotsmans, Kersbeek
A. Schelstraete-Hyde, Drongen
R. Lenaers-Rubens en J. Tilkin
Y. Gericke, Wuustwezel
A.Meers en M. Peters, Millen
G. Bulcke, Knokke-Heist

V E E T E E L T V lees

j an u ari

2009

13

