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Vier reekswinsten voor Empirezoon Adajio de Bray op CRV Koe-Expo

Wederom Breeze van Daisel
De witblauwprijskamp op de CRV Koe-Expo witblauw bleef beperkt met 61 inzendingen. De show
bracht wel meer bezoekers op de been, zo was rond de keuringsring in Flanders Expo te merken.
Menigeen zag hoe Breeze van Daisel in Gent haar palmares aanvulde met het dagkampioenschap.
tekst Annelies Debergh

K

wam het door de strengere ibr-regelgeving of door de hoge kosten voor
het prepareren van dieren voor de show?
Want anders dan anders was het deelnemersveld voor het Vlaamse treffen van
witblauwen op de CRV Koe-Expo nu beperkt tot 61 inschrijvingen terwijl vorige
editie nog bijna 110 deelnemers telde.
Wellicht zullen beide eerder genoemde
elementen, inclusief de afwezigheid van
stieren, een rol hebben gespeeld.

Succes voor Adajio de Bray
Er waren geen ellenlange witblauwreeksen te zien dus, op Agriflanders. Bij de
drie vaarzenreeksen resulteerde dat telkens in een strijd tussen zes dieren. Dat
de invloed van Adajio de Bray groot zou
zijn, bleek van meet af aan.
Zwartje van het Negenbonder mocht het
spits afbijten. De Adajiodochter van Rigo
Lenaers uit Vliermaal won een week eerder in Sint-Truiden het kampioenschap
bij de vaarzen en stond er opnieuw in
uitstekende vorm bij. Haar zware lijf
met fijne vleeslijnen brachten de zwarte
parel vóór Gabriëlla van de Slindonkhoeve (v.
Germinal) van André Hyde-Schelstraete
uit Drongen.
Ook in de tweede reeks stuurde de fokkerij van André Hyde zijn gezanten uit.
Met Gitta van de Slindonkhoeve (v. Odilon)
trad een dier aan met een brede, diep
gebilde achterhand. Met Adajiodochter

Breeze van Daisel (v. Occupant du Fond de Bois), kampioene koeien

Gitte van het Bareelhof van Gilbert Veulemans uit Glabbeek kwam een iets completer dier naar voren, dat zowel vóór als
achter een brede bevleesdheid scoorde.
Nog net iets meer gewicht gooide halfzus Gini van Terbeck in de strijd. Haar
massa in combinatie met een ronduit
correcte bouw bracht de pupil van Benny Neven uit Wellen op kop.

Voor Adajio was het driewerf hoera in
Gent. Met Gamba van Terbeck van de familie Roggen-Schotsmans uit Kersbeek-Miskom scoorde de Empirezoon een derde
reekswinst. De brede rug en fijne bespiering brachten Gamba vóór Gemma van de
Paddenhoeve (v. Specimen) van Freddy van
Liedekerke uit Ressegem. En de finale?
Dat zou een kopie van de strijd in Sint-

Tabel 1 – Rubriekswinnaars CRV Koe-Expo 2013 (kampioenen vetgedrukt)			

categorie

naam dier

geb.dat.

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

vaarzen 12-20 maanden

Zwartje van het Negenbonder
Gini van Terbeck
Gamba van Terbeck
Glans van de Kerkenhofstede
Flora van de Pannemeers
Fieke van de Slindonkhoeve
Evangelista van de Bremberg
Talassa van het Negenbonder
Breeze van Daisel

04-12-2011
15-07-2011
04-07-2011
03-04-2011
25-07-2010
17-04-2010
16-05-2009
30-05-2008
30-09-2006

Adajio
Adajio
Adajio
Imperial
Adajio
Obus
Arafat
Harisson
Occupant

Harisson
Paysan
Obus
Occupant
Eternel
Despote
Campagnard
Bivouac
Tonique

R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
B. Neven, Wellen
G. Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
P. Gillis, Watervliet
J. Ally-Dufour, Ruiselede
A. Schelstraete-Hyde, Drongen
B. Willems, Sint-Joris-Winge
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
L. Goddeeris, Beerst

vaarzen 20-32 maanden
vaarzen 32-44 maanden
koeien vanaf 44 maanden
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Truiden worden. De uitstekende combinatie van breedte, gewicht en fijne
bespiering leverden Zwartje van het Negenbonder het kampioenslint op.

Twee keer arbiter nodig
De sfeer was goed in en rond de ring in
hal 8 van Flanders Expo. Van de hectiek
in de stamboekwerking witblauw was
niet veel te bespeuren. Het ging er gemoedelijk aan toe, ondanks de af en toe
spannende duels in de frontlinies. Zo
was bij de middenklassen vrouwelijke
dieren tot twee keer toe de arbiter nodig
om de definitieve beslissing te nemen.
Glans van de Kerkenhofstede (v. Imperial)
van Paul Gillis uit Watervliet kwam zo
tegenover Fuchsia van Daisel (v. Héroïque)
van Lieven Goddeeris uit Beerst te staan.
Na nogmaals extra rondtrekken koos de
arbiter definitief voor de fijner bevleesde
en sterker stappende Glans, Fuchsia eindigde met haar brede rug en ronde achterhand op de tweede plek.
Wikken en wegen was het opnieuw met
Flora van de Pannemeers van José Ally-Dufour uit Ruiselede en Futur van het Hof te
Landegem van NV Debrandt uit Oordegem. Waar de eerste Adajiodochter groot
en gerekt was, toonde de tweede Adajiotelg lengte en meer bevleesdheid van de
achterhand. Na lostrekken besliste de
arbiter in het voordeel van Flora.
Niet in elke reeks was het beenwerk voldoende vlot. Af en toe klonk in de toelichting van de jury een aanmerking en
grove fouten resulteerden steevast in
eindposities in de reeks. Dat gold onder
meer bij de vaarzen tussen 32 en 44
maanden. Daar waren ook de kopnummers niet geheel vrij van fouten. Op basis van de fraaie lengte, breedte in de rug
en de rondte in de achterbillen nam Fieke
van de Slindonkhoeve (v. Obus) van André
Hyde-Schelstraete het voortouw op de
zwaardere First Lady van de Kerkenhofstede
(v. Canadian-Club) van Paul Gillis.
Breed voorin was ook Escargot van de
Mespelhoeve (v. Germinal) van Patricia De
Backer uit Mespelare. Maar de fijne bevleesdheid in de diepe en ronde achterhand in combinatie met een correcte
staartimplant brachten Evangelista van de
Bremberg (v. Arafat van de Bremberg) van
Bart Willems uit Sint-Joris-Winge op de
hoogste plek in de rubriek.
Het duurde toch even voor het drietal
Waalse juryleden met Manu Laruelle,
Pierre Pirson en Cédric Lefèvre een definitieve beslissing nam. Uiteindelijk
kreeg de glanzende Evangelista van de
Bremberg het kampioenslint om de
borst.

De echte keuringskleppers kwamen pas
aan het einde van de prijskamp in de
ring. Zo trok Duizendschoon van het Hof te
Landegem (v. Germinal) van NV Debrandt
ten strijde met haar zwart gevlekte en
fijn bespierde lijf. Net als haar dochter
Zwartje aan het begin gooide ook moeder Talassa van het Negenbonder van Rigo
Lenaers veel gewicht in de strijd. De zware bouw van de Harissondochter gaf
haar het voordeel van de twijfel. ‘De
twee dieren liggen dicht bijeen’, klonk
het commentaar. ‘De tweede heeft een
zwaar bevleesde achterhand en een iets
vrouwelijker type, de eerste is zwaarder
in de schouder en de rug.’
Minder uitleg was nodig in de afsluitende reeks. Daarin trad keuringscoryfee
Breeze van Daisel (v. Occupant) van Lieven

Goddeeris aan. Vraag was of Breeze, in
2011 nog nationaal kampioene in Brussel, haar titel bij de koeien op de vorige
CRV Koe-Expo dit keer opnieuw zou
kunnen verlengen. De ronde bouw,
diepe achterbil, brede schouder en rug
gaven Breeze de voorkeur boven Germinaldochter Birgite van Moorsel.

Twee linten voor Breeze
In de finale kwam de witte pupil van
Goddeeris het meest uitgesproken naar
voren. Breeze kreeg de verlossende tik
en het kampioenslint bij de koeien om
de borst. Niet veel later beslechtte de
jury de verkiezing van de algemeen
kampioene eveneens in het voordeel van
de Occupantdochter. Breeze kon met
twee linten huiswaarts trekken. l

Evangelista van de Bremberg (v. Arafat van de Bremberg), kampioene oudere vaarzen
Zwartje van het Negenbonder (v. Adajio de Bray), kampioene jonge vaarzen
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