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Classic en Talent grootinzenders op de CRV Koe-Expo tijdens Agriflanders

Koe-Expo in Vlaanderen
Op 13 januari 2011 treffen ruim 120 rood- en zwartbonte melkkoeien elkaar op de tweejaarlijkse Vlaamse CRV Koe-Expo. De
tweejaarlijkse land- en tuinbouwbeurs Agriflanders in Gent telt
dit keer geen tentoonstelling van dochtergroepen.
tekst Annelies Debergh
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p 13 januari 2011 vindt de Vlaamse
CRV Koe-Expo voor melkvee plaats
tijdens de land- en tuinbouwbeurs Agriflanders in Gent. Voor de derde keer op
rij deden melkveehouders Marc Legrand
en Marc Vandamme de voorselectie. ‘De
dieren waren minder dan andere jaren
voorbereid op ons bezoek’, vertelt Marc
Legrand. De mindere voorbereiding wijten ze aan het barre winterweer. ‘Dat
heeft de selectie toch wel wat moeilijker
gemaakt.’
In totaal krijgen 138 dieren een plaatsje
in de catalogus van de CRV Koe-Expo,
tien daarvan zijn reservenummers. Opgedeeld naar haarkleur treden tijdens
Agriflanders 58 roodbonten en 70 zwartbonten aan. Het deelnemersveld is bewust uitgebreider dan voorgaande jaren.
‘Bij te veel reserve gebeurt het vaak dat
die dieren niet klaar staan wanneer er
ruimte vrijkomt op de dag van de prijskamp’, legt Marc Legrand de keuze uit.
‘Door meer koeien in de definitieve selectie op te nemen, hopen we gaten in
het deelnemersveld te vermijden.’

Gerrit-Jan ten Holte, melkveehouder in
Didam en als jurylid actief op de NRM
2008 en afgelopen HHH-show.
Het showprogramma op 13 januari start
vanaf 10 uur met de vaarzenrubrieken.
De reeksen met vaarzen, jonge en oudere
koeien worden achtereenvolgens door
de drie kampioenschappen afgesloten.

Geen dochter-, wel themagroep
digt met dochter Claartje van de familie
Leus uit Oosterzele nog een andere bekende af. Zij bracht het tot vaarzenkampioene op de Vlaamse Koeparade tijdens
Agro-Expo in Roeselare begin 2010. Ook
nationaal vaarzenkampioene Pie du
Loup (v. Champion) van de familie Van
Hoof uit Mortsel voegt zich bij de prijskampgelederen.
Grootinzender op Agriflanders is Roger
Weymiens uit Rumst met een delegatie
van negen dieren. Filip Maelfait uit Hulste noteert zeven inzendingen in de catalogus. De familie Terrijn uit Bogaarden
stuurt zes afvaardigingen naar Gent.
Voor het plaatsen van de koeien is gekozen voor een eenmansjury per rascategorie. Harm Albring, melkveehouder uit
Drouwenermond en al drie keer jurylid
op de NRM in Utrecht, zal de zwartbonte
koeien rangschikken. Het ordenen van
de roodbonten komt voor rekening van

Dochtergroepen zijn er tijdens deze editie niet te zien. Omdat nog niet elk melkveebedrijf in het bezit is van het nodige
ibr-statuut, is de selectie van voltallige
dochterschares moeilijk. ‘Het is de belangrijkste reden waarom we er dit jaar
voor kiezen om met demogroepen in
plaats van dochtergroepen te werken. De
selectieruimte is gewoon te beperkt’,
zegt Eric Lievens, foktechnicus bij CRV.
‘Omdat veehouders hun stierkeuze naargelang hun fokdoel vastleggen, hebben
we besloten om in Gent enkele themagroepen voor te brengen.’
Voor het fokdoel productie treden dochters van Canvas en Paramount aan, voor
het fokdoel exterieur dochters van Classic en Support en binnen het fokdoel
duurzaamheid en gezondheid komen
dochters van Cricket, Spencer en Peinzer
Boy voor de dag. ‘Na elk kampioenschap
wordt één van de themagroepen ook aan
het publiek getoond.’ l

De CRV Koe-Expo vindt plaats op 13 januari 2011 tijdens Agriflanders in Gent

Ten Holte en Albring jureren
Hofleveranciers zijn Classic, Talent en
Goldwyn met achtereenvolgens veertien,
tien en acht dochters. Zowel Classic als
Talent verdelen hun dochterschare over
rood en zwart. Van Stadelzoon Classic
treden tien rood- en vier zwartbonte
dieren aan, van Ladino-Park Talent (v.
Storm) komen vijf rode en vijf zwarte
dochters in de ring.
Of er ook oud-kampioenes van de partij
zijn tijdens de CRV Koe-Expo? De inzenderslijst telt onder meer de Goldwynzussen Diamant Goldy en Diamant Golda
van Guy en Peter Op ’t Roodt uit Geel,
vaarzenkampioene en reservevaarzenkampioene zwartbont tijdens de CRV
Koe-Expo te Gent in 2009. Goldwyn vaar-
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