K E U R I N G

Stephan Cuvelier pakt met Aria B.Pop seniorentitel en dagkampioenschap

Aria overwint in Gistel
Niet vaak zijn de kampioenslinten zo keurig verdeeld. Op de
West-Vlaamse provinciale prijskamp in Gistel gingen de zes
titels naar zes verschillende inzenders. Voor debutant Stefaan
Van Hulle groeide deze editie uit tot een onvergetelijk moment.
tekst Annelies Debergh

E

en spraakmakend debuut, voor Stefaan Van Hulle onvergetelijk. Niet
zozeer omdat zijn duo als enige ‘au naturel’ in de ring verscheen, maar vooral
omdat deze eerste deelname in Gistel in
een kampioenstitel resulteerde.
Bij roodbont midden eindigden Marc en
Jeroen Van Nevel uit Beernem met de
fraaie en stijlvolle Duinroos, dochter van
Fradon Jet-Red (v. Talent), vóór Cabella (v.
Faber) van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke. Haar complete bouw bracht nummer 8324 van Stefaan Van Hulle uit
Pervijze in haar reeks vóór Classiczus
Chabella van de Cuylehoweve van Danny Verstegen uit Leffinge. De sterk opgehangen
en kwaliteitsvolle melkklier leverden
8324 al de titel van mooiste uier op. Vanwege extra kracht tikte jurylid Ron Timmermans in de finale nogmaals op de
flank van 8324. Duinroos werd haar secondante.

Mooiste uier en kampioenstitel
In totaal telde Gistel dertig roodbonten
en zestig zwartbonten van 23 verschillende inzenders. Bij de roodbonte vaarzen toonde Debrune (v. Mr. Burns) van
François Decroix uit Mesen veel rek,
kracht en een vast aangehechte uier. Met
Schreur E Ihlen 4 (v. Carmano) zond Benny
Van Nevel uit Klemskerke een grote en
gerekte vaars in. Door haar hogere achteruier eindigde Ihlen 4 vóór Destiny van
de Cuylehoeve (v. Blitz) van Danny Verstegen. De finale bleek een brug te ver. Debrune greep de titel, Ihlen 4 de reservestek.
Met slechts één reeks bij de roodbonte
oudere koeien kwam het snel tot een
ontknoping. De bekende Talenttelg 6167
van Lieven Ryckewaert verkeerde in prima conditie en eindigde zo voor stalgenote Aldine (v. Talent).
Fijne, jeugdige skeletten waren de ge-

meenschappelijke deler bij de zwartbonte vaarzen. In de eerste reeks was zo een
aansluitend koptrio te zien met Eva (v.
Pagewire) van Rik Vandewalle uit Boezinge, nummer 0339 (v. Tandem) van Lieven Ryckewaert en Ella (v. Classic) van
Filip Maelfait uit Hulste. Vanwege balans
en extra kracht kreeg Ella de voorkeur.
Met Destiny’s Child (v. Mr Burns) zond Frederik Geerardijn uit Kemmel een gerekte
pupil in. De extra kracht bij Buckeyetelg
12 van familie Costers-Van de Walle uit
Oedelem kreeg waardering met een eerste plek. Jurylid Ronny Oostvogels tikte
in de finale Ella als eerste aan en vervolgde met nummer 12.
Bij de middenklasse zwartbont bracht de
balans en complete bouw Daisy (v. Allen)
van Lode Vandecaveye uit Westvleteren
naar voren. Een sterk aangehechte uier
en een goede kruisvorm waren de uithangborden van Dolores (v. Talent) van
François Decroix. Van Coozie (v. Damion)
van Geert Vandeputte uit Kemmel kreeg
ze veel weerstand. De stijlvolle Coozie
maakte indruk met fraaie overgangen in
haar showrijke lijf. Ze was een uitgesproken winnaar. De jeugdige en kwaliteitsvol geuierde Cathy (v. Talent) van Rik
Vandewalle kwam op de reserveplek.
Vier erg fraaie koeien trokken naar de
finale bij de oudere koeien. Zo toonde
6562 (v. September Storm) van de familie
Costers-Van de Walle veel lengte en een
vast opgehangen uier. De balans in zowel het skelet als de uier van Aria B.Pop
(v. Wonderful B.Pop) van Stephan Cuvelier uit Poperinge was superieur. De kwaliteitsvolle Wildina (v. Talent) eindigde
voor Goldwyntelg Anja van Lode Vandecaveye. Zonder twijfel speelden Wildina
en Aria de hoofdrol in de finale. Met de
titel voor mooiste uier al op zak zat de
wind richting Aria, die tot slot ook tot
dagkampioene werd gekroond. l

Ella (v. Classic),
kampioene vaarzen zwartbont,
Productie: 1.11 160 6091 2,85 3,02 l.l.

Aria B.Pop (v. Wonderful),
kampioene oude koeien en dagkampioene,
Productie: 5.06 154 7279 3,67 3,18 l.l.

Debrune (v. Mr Burns),
kampioene vaarzen roodbont,
Productie: 2.00 225 6088 3,53 3,05 l.l.
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