VV01-Agriflanders

13-01-2005

10:30

Pagina 2

O zo mooi!
Agriflanders 2005 lost belofte in
Agriflanders 2005 zal de keuringsanalen ingaan als het jaar van Stefaan Vereertbrugghen. De fokker uit het Vlaams-Brabantse Opwijk
pakte alle drie kampioenstitels. Naast bespiering werd het beenwerk
van de Vlaamse collectie elitedieren scherp in de gaten gehouden.

ta (v. Biscuit) vanwege een betere bovenhand en hoogtemaat. Op de derde stek
werd Uvetta du Paillaert van vader en zoon
Brouillard uit Ronse geplaatst. Uvetta, die
zeer veel finesse liet zien, kon qua hoogtemaat niet mee met het kopduo en was
iets te rijp in conditie.

Duel Virginie-Viool

‘V

an een hoog niveau.’ Dit waren zowat de enige woorden die het
Waalse jurylid Theo Lekane over de lippen kreeg. Geen topniveau? Stilte. Zeker,
de Vlaamse collectie elitedieren mist momenteel een paar supercracks, maar die
lopen in de bakermat van het witblauw,
in Wallonië, ook niet massaal rond.
Agriflanders 2005 loste de belofte in: het
was te Gent volop genieten van eigengefokt, kwalitatief hoogstaand materiaal in
een vol huis. Het beenwerk was een groot
aandachtspunt bij de keurheren.

Whitney op de valreep
De show startte met een uitmuntende rubriek jonge vaarzen. Vanaf haar aantreden ging Wonder van het Kimpenland
(v. Danseur) van Gentiel Bauters uit
St.-Kornelus-Horebeke aan de leiding. De
Danseurdochter toonde een zeer goede
voorhand en een diepe, brede broekbespiering. Minpuntjes waren overkoting
in de achterbenen en een ribbenpartij die
een licht gemis aan rondheid verraadde.
Osbornedochter Namara van het Perenhof
Whitney, 1a vaarzen 15-20 maanden
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van Louis Deweerdt kon haar niet van de
1a-plek verdringen ondanks beter beenwerk en extra finesse in de huid . Namara
zat wat krap in hoogtemaat en gewicht.
En dan verscheen Whitney van Terbeck ten
tonele. De Danseurdochter van Michel
Isenborghs in mede-eigendom met Roggen-Schotsmans spreidde breedte in de
voorhand, de rug en de achterhand ten
toon. Ze was het meest complete dier in
bespiering maar vanwege de grovere botten plaatste de jury haar op een tweede
plaats. Een voorlopige tweede plaats,
want na onderling overleg verwees het juryduo, Carl Heyvaert en Theo Lekane,
Wonder naar de derde plek vanwege het
beenwerk, zodat Whitney finaal nog de
rubriekswinst binnenrijfde.

Mirakel nooit bedreigd
De 1a-positie van Mirakel van het Negenbonder kwam nooit in gevaar. Met haar brede
voor- en achterhand, lengte en een diepe
broek palmde de Danseurdochter van Rigo Lenaers-Rubens uit Vliermaal de kop
van de rubriek in vóór stalgenote Minneso-

In de rubriek vaarzen van 32 tot 44 maanden trad de scherprechter op het voorplan. Virginie ter Heiveld en Viool van Terbeck
stonden van begin tot het einde van hun
rubriek aan de leiding: Virginie op 1a, Viool op 1b. Virginie (v. Fausto) van Stef Vereertbrugghen uit Opwijk oogde groot,
breed in de voor- en achterhand, met een
correct middenstuk en onberispelijk
beenwerk. Viool (v. Belier) van RoggenSchotsmans uit Kersbeek scoorde in
vleestype nog beter met een cilindrischer
middenstuk, nog meer breedte in het
bekken en ronder in het profiel van de
achterkwartieren. Viool bezat echter wat
koehakkig beenwerk en knikte in de
achterkoten, zodat de arbiter de rangschikking ongewijzigd liet.
Ook in de tweede rubriek binnen deze
leeftijdscategorie was het oordeel van de
scherprechter nodig om de eindrangschikking vast te leggen. Utopie van ’t Elzenhof van Elzie Onghena uit Kallo werd
na lang twijfelen van de jury op de meet
gepasseerd door Utopia van Terbeck. Utopie
(v. Vigoureux) tekende voor hoogtemaat

Mirakel, 1a vaarzen 20-30 maanden
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Virginie, jeugdkampioene en publiekslieveling
en gewicht, de Radardochter Utopia voor
finesse in de bespiering en goed beenwerk. Scherprechter Duquesne bevestigde andermaal de klassering van de jury.
Ulive van de Pannemeers van José Ally-Dufour kreeg verdienstelijk de derde plaats
toegewezen, maar de Artabandochter
was te mager in conditie om aanspraak te
kunnen maken op meer in deze rubriek.

Melissa, kampioene bij de koeien
Stefaan Vereertbrugghen, verkeerde in
topconditie: groot, breed, mooi gelijnd in
de bespiering en goed op de benen, kortom een harmonieuze en complete verschijning. Haar meest geduchte rivale uit
deze rubriek, Tallow Dip (v. Torrero) van Filip Taveirne uit Poesele, straalde weinig
frisheid uit in de bespiering; de diepere
bil en massievere broek konden niet baten.

Kantje boord voor Tartare
Tartare du Paillaert kwam, zag en overwon
Taboe van het Kruisborre. Tartare (v. Solide)
trad als eerste van de koeien aan en zou
haar 1a-plek nooit meer afgeven. Ook
niet na de tussenkomst van de scherprechter. Hoogtemaat en fijne vleeslijnen
waren in het voordeel van Tartare, de brede voorhand en de geweldige broekbespiering, opgehangen aan een sterk hellend kruis, in het voordeel van Taboe (v.
Soleil) van Roger Orinx uit Asse. Een minder goede presentatie op stand van Taboe
beslechtte echter in het voordeel van Tartare.
De tweede reeks koeien werd met een zeker gemak gewonnen door Melisa de Bergskens (v. Bionique). Melisa, in eigendom
van de combinatie Patrick Maussen en
Utopia, 1a vaarzen 32-44 maanden

De finales en eliteveiling
De eindronde met puntensysteem bracht
geen noemenswaardige verrassingen. Bij
de jeugd kreeg Virginie met 32 punten
bijna het maximum van de 35 punten, gevolgd door Utopia van Terbeck (28 punten), Mirakel van het Negenbonder (17
punten) en Whitney van Terbeck (6 punten). Bij de koeien was de keuze nog duidelijker: Melissa kreeg gewoon het maximum van de 35 punten voor Tartare ( 24
punten).
De publieksjury, die samengesteld was
uit vijftien jongeren, was het slechts in
twee rubrieken oneens met de rangschikking door de officiële jury. In de rubriek
van de jongste vaarzen ging de voorkeur
van de publieksjury uit naar Wonder van

het Kimpeland, de Danseurdochter van
Bauters Gentiel uit St.-Kornelis-Horebeke. In de rubriek vaarzen van 20 tot 30
maanden werd Uvetta du Paillaert (v. Soliede) van Jean-Paul en Vincent Brouillard
uit Ronse gekozen. Met de zes 1a-prijzen
uit de rubriekskeuring, waren er aldus
acht kandidates voor de titel van publiekskampioene. Het eindverdict van de
jongeren was in het voordeel van de jeugdkampioene Virginie, die daarmee haar
tweede titel van de dag binnenhaalde en
de teller voor Stefaan Vereertbrugghen op
drie bracht.
De eliteveiling als afsluiter van de keuring kende maar een zeer matig succes.
De kopers lieten zich nochtans niet onbetuigd in een goed gevolgde veiling maar
de verkopers behaalden de beoogde prijs
niet; drie van de vier veilingnummers
werden dan ook ingehouden. Enkel 8088
van de Schoolhoeve wisselde van eigenaar voor 2025 euro. De Turbodochter,
gefokt op de HIVO-landbouwschool te
Torhout, maakt vanaf nu carrière bij Eddy
Tierens in Malderen. Maar de dag kon eigenlijk niet meer stuk.
Guy Nantier

Tartare, 1a koeien
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