K E U R I N G

Dubbelslag voor Geert Verhelst op zestigste Oost-Vlaamse provinciale

Filou fraaiste in Beveren
Met Roydochter Filou kroonde de jury in Beveren de jongste
telg van de Oost-Vlaamse provinciale prijskamp tot algemeen
en dagkampioene. Bij roodbont kwam seniorenkampioene Elies
(v. Classic) als winnaar van de prijskamp uit de bus.
tekst Annelies Debergh

H

et was zonnig dit jaar op de zestigste
editie van de Oost-Vlaamse provinciale prijskamp. De prijskamp was ook aan
zijn vijfentwintigste editie in Beveren toe.
Met aangepaste T-shirts voor elke deelnemer werd dat jubileum extra in de verf
gezet.
De prijskamp kon rekenen op ongeveer
honderd stuks rood- en zwartbonten. En
er was kwaliteit in Beveren. Zo ging al in
de eerste reeks een fraai kopnummer
van start met Roydochter Filou van Geert
Verhelst uit Melsele. Filou had een uitgesproken balans in haar jeugdige lijf en
beschikte over een sterke en hoog opgehangen uier. Met slechts één reeks werd
ze meteen ook vaarzenkampioene. Juryleden Walther Morthier en Tjebbe Huybrechts vielen duidelijk voor de jeugdkampioene en kroonden haar later niet
alleen tot algemeen kampioene zwartbont, maar ook tot dagkampioene.

Dubbelslag voor Verhelst
Bij de jonge koeien trok Geert Verhelst de
aandacht met Estonia. De Calypsodochter
kon nog strakker in uieraanhechting,
maar beschikte over een opvallend goed
gebouwd skelet en bezat sterke benen
waarop ze vlot bewoog. Estonia scoorde
op verschillende vlakken net een fractie
beter dan Boltondochter Fabia van Tom
Van de Vijver uit Melsele, zodat ook het
kampioenschap bij Estonia eindigde.
Bij de oudere koeien was de fokkerij van
Luc De Kerf uit Zwijndrecht heer en meester. Onder meer de massale Donatella (v.
Olympic) maakte indruk met haar krachtige tred en sterke lijf. Met al bijna driehonderd melkdagen op de lactatieteller
miste de Olympicdochter melkglans. Op
dat vlak en in melktype kon Paramounttelg Para haar stalgenote goed de baas. De
jury beantwoordde dat verschil met een
kampioenstitel voor deze laatste, de kwa-

liteitsvol geuierde stalgenote Dita (v. Rainfall) trok in haar kielzog.
De delegatie roodbonten was uitgebreider
dan die van de zwartbonten. Bij de vaarzen kwam met Frankford van de Kouterhoeve
alvast een fraai kopnummer naar voren.
De Destrydochter van Marc Rossaert uit
Belsele was fraai donkerrood en toonde
een melkrijke uier die voorin sterk en achteraan hoog en breed was aangehecht. De
vaars was sterk gebouwd en kwam in een
fraaie reeks juist voor de compact geuierde Geralyn (v. Hvezda) van Tom Van de Vijver. Bij de titelstrijd kwam het duo in dezelfde volgorde uit de bus.
Ook bij de roodbonte middenklasse speelde het verschil in lactatiestadium. Daar
kwam Evardtning (v. Savard) van Evert Stuer uit Haasdonk met haar sterke en imponerende frame vooraan in de reeks. Het
ontbrak de Savarddochter echter aan
melkglans om op kop te komen. Die eer
ging naar de gerekte en melktypischer
Dianne 1 van de Korenheie (v. Tequila) van
maatschap Vercauteren-D’Hollander uit
Melsele die ook het kampioenslint greep.
De zwaarste concurrentie was te zien in
de oudere rubrieken koeien. Onder hen
trad Dana van de Kouterhoeve (v. Kian) van
Marc Rossaert aan. De melkglans van de
Kiandochter nam danig toe, waarop Dana
de zege van beste uier greep. Maar of ze
ook sterk genoeg was om het kampioenslint binnen te halen? Met Classicdochter
Elies stuurde Tom Van de Vijver alvast een
kanshebber de ring in. Haar fraaie skelet
en goede verhoudingen maakten indruk,
maar ook Evert Stuer hield met Caber
(v. Faber) en Celta (v. Jovial) twee ijzers in
het vuur van de finale. Stalgenote Unold
(v. Jano) wist de eiwittrofee binnen te halen, maar het finaleduo kon geen potten
breken. De beste roodbonte seniorenkoe
bleek Elies, die ook algemeen kampioene
roodbont werd. l

Filou (v. Roy), alg. kampioene zwartbont
Productie: 2.01 197 6694 3,24 2,96

Dianne 1 van de Korenheie (v. Tequila),
middenkampioene roodbont
Productie: 2.01 433 7899 5,48 3,87

Elies (v. Classic), alg. kampioene roodbont
Productie: 3.01 317 9599 3,48 3,24

V E E T E E LT

VX13-Oost Vlaanderen.indd 19

a ugu s t u s

2

2 0 1 3

19

26-08-13 12:18

