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nem langszij. De Classicdochter won
twee jaar terug de titel in de middenklasse en stond er ook nu weer uitmuntend
voor. De complete, lange en stijlvolle Annelies haalde in haar reeks moeiteloos
de koppositie vóór Classichalfzus Coda
van Ignace Hubau uit Onkerzele.
In de finale bleef Annelies imponeren.
De fraaie lijn in het skelet en de glans op
de sterke en hoog opgehangen uier zorgden voor winst voor de Classicdochter,
met Talentdochter 6167 in haar kielzog.

Savardzusjes Saskia en Sara brengen dubbelslag voor Leo en Jim Pluym

Adembenemende Annelies
Saskia (v. Savard), kampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 2.04 305 8910 4,35 3,25

Sara 1807 (v. Savard), kampioene jonge koeien
Prod.: 1e lijst 310 8274 3,66 3,24

Net als twee jaar terug stond ze er ook nu weer uitstekend
voor. Classicdochter Annelies van Marc en Jeroen Van Nevel
kwam, zag en overwon op de CRV Koe-Expo. Met de bekende Talenttelg 6167 van Lieven Ryckewaert in haar kielzog.
tekst Annelies Debergh

videoimpressie www.veeteelt.nl
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ijdens de prijskamp liepen bezoekers af en aan tussen de groots
opgezette land- en tuinbouwbeurs

Agriflanders en de ring waar de CRV KoeExpo plaatsvond. Het aantal toeschouwers bleef in de voormiddag beperkt.

Maar toen het tijd was voor de kampioenskeuring van de oudere koeien roodbont en zwartbont, dikte het publiek
rond de ring verder aan.
Het was niet verwonderlijk dat de belangstelling groot was: bij de senioren
lag het gehalte aan keuringskleppers
hoog met diverse provinciale kampioenes in de frontlinies van de laatste reeks.
De inzenderslijst van roodbont was met
58 nummers beperkt, maar met onder
meer Nora 65 (v. Sputnic) van Jos Buyens
uit Gierle waren enkele bekende koeien
in Gent afgevaardigd.

Jim Pluym: ‘Het was veel werk, maar wel een plezante dag’
‘Ik ga ze eerst even melken en daarna heb ik tijd.’ Jim Pluym leidt Sara
1807, kampioene bij de roodbonte
middenklasse, eerst de ring uit.
Zo lang Agriflanders bestaat, schrijven Jim en zijn vader Leo Pluym uit
het Antwerpse Lille dieren in voor de
prijskamp. ‘We hebben hier al vijf
keer deelgenomen’, vat Jim Pluym de
deelnames uit het verleden samen.
‘Nu hadden we zes dieren opgegeven, drie roodbonte en drie zwart-
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bonte. Eentje hebben we uiteindelijk
thuisgelaten.’
Al één keer eerder was het fokbedrijf in
Gent succesvol. Met Classicdochter Cindy behaalde het bedrijf in 2007 de zege
bij de vaarzen. Cindy is de grootmoeder
van de vaarzenkampioene. De dubbelslag van de Savardzussen nu is een mooi
vervolg. Jim Pluym: ‘Met keuringen heb
je veel werk, maar het was een plezante
dag. Met twee kampioenen naar huis
gaan, daar kun je alleen van dromen.’

Annelies (v. Classic), kampioene senioren
Huidige levensprod.: 1022 39.712 3,64 3,11

Nora 65, de viervoudig Antwerpse provinciaal kampioene en oudste roodbonte
in Gent, verkeerde in een prima vorm,
maar kreeg met Jordandochter Vicky van
Johan Verlodt uit Drongen een harde
noot om kraken. De extra melkopdruk
in de achteruier kreeg van jurylid Arjan
van Hest extra waardering, waardoor
Vicky de negen jaar oude Nora 65 versloeg. Talenttelg 6167 van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke bleek wel te sterk
voor Vicky. De fraai oplopende lijn, het
sterke front en de fijnheid in het skelet
gaven de Talentdochter de voorkeur in
de rubriek.
In de finale kwam ook Annelies (v. Classic)
van Marc en Jeroen Van Nevel uit Beer-

Savarddochters vooraan
Bij de jongste categorieën was het de nafok van de Zwitserse stier Savard die het
meeste van zich liet spreken. Van de
Bradzoon eindigden tot drie keer toe
dochters aan kop, waarvan twee bij de
beide vaarzenreeksen.
Fristy van het Vinkenhof (v. Savard) mocht in
Gent het spits afbijten. De pupil van Erik
Vandewalle uit Eernegem was geen echte moderne roodbonte, maar toonde
sterke benen en een gerekt en jeugdig
lijf met veel breedte in het kruis. De extra openheid in het frame gaf haar de
voorkeur boven Spencerdochter 57 van
Careelhof van Walter Morthier uit Bellem.
Met Saskia van Leo en Jim Pluym uit Lille
trad ook bij de tweede reeks vaarzen een
Savarddochter aan in hal 8 van Flanders
Expo in Gent. Dat ook Fabiola (v. Linux)
van Koen Truyen uit Bevel indruk op
hem had gemaakt, stak Arjan van Hest
niet onder stoelen of banken. ‘Een close
finish’, zo galmde door de luidsprekers.
De fractie meer breedte in het skelet en
de iets betere plaatsing van de spenen
leverden Saskia de voorkeur van de jury
op.
In de finale bleek duidelijk dat het kopduo van de tweede reeks favoriet was. Zo
kreeg Savarddochter Saskia van Pluym
nu de verlossende tik op haar rug, terwijl Fabiola van Koen Truyen de reservestek kreeg toegewezen.

Pluym weer met een Savard
Na de winst van Saskia viel de daaropvolgende reeks roodbonte jonge koeien opnieuw uit in het voordeel van de familie
Pluym. Dit keer was het Sara 1807 die de
kleuren van de fokstal mocht verdedigen. De jonge koe toonde veel lengte en
een complete bouw met een ietsje vlak
kruis. Daaronder was een lange uier te
zien die bovendien fijn beaderd was. De
extra lengte in de uier gaf Sara de voorkeur boven de sterke en balansrijke Eurbie van Tom Van de Vijver uit Melsele. De
Debonairdochter beschikte over een
fraai beaderde uier.
Met 359 van Careelhof van Walter Morthier

Fabiola (v. Linux), reservekampioene vaarzen
Voorsp. prod.: 2.05 305 9450 3,80 3,31

Eurbie (v. Debonair), res.kamp. jonge koeien
Voorsp. prod.: 3.02 305 8378 5,13 3,44

6167 (v. Talent), reservekampioene senioren
Huidige levensprod.: 1607 44.486 4,06 3,62

uit Bellem gaf Arjan van Hest aan te kiezen voor het dier met het beste skelet in
de reeks. Dankzij de kwaliteitsvolle uier
en het vlot en fijn gebouwde beenwerk
in combinatie met een goed gevormd
kruis bleef de Meteordochter in haar
reeks Rosy (v. Redross) van Johan Verlodt
uit Drongen voor. De Redrossdochter liet
een fraaie lengte zien met een iets oplopend kruis.
Geen van beide dieren uit de tweede
reeks jonge koeien bracht het tot de finale. De reservenominatie was voor Debonairtelg Eurbie van Tom Van de Vijver.
Tot kampioenskoe werd Sara 1807, andermaal een Savarddochter uit de stal
van Leo en Jim Pluym, gelauwerd. l
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