K E U R I N G

Goldwyndochter van Jacques Monbaillieu is de beste in Gistel

Vrony gaat Vrona achterna
De Agromarkt in Gistel was opnieuw het toneel voor de WestVlaamse provinciale show. Goldwyndochter Vrony scoorde bij
zwartbont en haalde de titel van dagkampioene. Talenttelg 6167
liet opnieuw van zich spreken bij roodbont.
tekst Annelies Debergh

W

ie de namen van West-Vlaamse
showvedettes bijhoudt, wist het
meteen. Met Capridochter Vrona als
moeder en Goldwyn als vader kon dochter Vrony scoren in Gistel. In haar reeks
op de West-Vlaamse provinciale was al
snel duidelijk dat de pupil van Jacques
Monbaillieu uit Zuidschote aan kop zou
komen.
Vrony imponeerde op basis van haar
hoge showgehalte. De Goldwyndochter
toonde veel melkglans en kracht in haar
skelet. Samuelo Beauty (v. Samuelo) van
Frederik Geerardyn uit Kemmel beschikte over even droog beenwerk en toonde
ook een goede balans in haar jeugdige
lijf, maar wat betreft stijl kwam Vrony
absoluut op kop.
In de finale kwam stalgenote Enodee (v.
Prodee) nog langszij. Deze koe van Monbaillieu toonde veel kracht en lengte
in haar verder evenwichtig gebouwde
frame. In gebruik van de benen en lengte van de uier scoorde ze een fractie hoger dan Buckeyedochter 12 van de familie Costers uit Oedelem.
Met het duo van Monbaillieu in de finale
kon Ballerina ten Ruysschaert (v. Talent)
van Geert Mazereel uit Reninge geen
potten meer breken. Met haar lange
uier, haar correcte maat en de fraaie
overgangen in haar verder complete lijf
weerhield ze in haar reeks de concurrentie van de jeugdige Mr Burnsdochter 312
van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke.
Maar winst bij de koeien was te hoog gegrepen: het duo van Monbaillieu was te
sterk. Met glans bewoog Vrony zich naar
de zege, Enodee richting reservestek.
Bij de vaarzen hield Lieven Ryckewaert
nog een ijzer in het vuur. Cricketdochter
Fricketje bewoog soepel, toonde veel lengte en bezat een fraai hoog aangehechte uier. Ze bleef op die basis Gea ten
Ruysschaert voor, een vaars van Geert

Mazereel. De concurrentie voor Fricketje
kwam echter uit de tweede reeks vaarzen. Daar deed de fraai bonte Goedele (v.
Shaquille) van Lode Vandecaveye uit
Westvleteren een gooi naar de winst op
basis van jeugd, goede verhoudingen en
lengte in haar mals ogende uier met
Francesca (v. Knowledge) van François Decroix uit Mesen in haar schaduw. De finale was een eitje voor Goedele met Fricketje als waardige secondante.

Fristy van het Vinkenhof (v. Savard),
kampioene roodbonte vaarzen
Productie: 1.11 238 7276 4,81 3,53

Talenttelg 6167 wint
Als grootste inzender en winnaar bij de
bedrijfsgroepen had Lieven Ryckewaert
ook bij roodbont een aantal kanshebbers
in aantocht. Onder dat groepje onder
meer de al meermaals gelauwerde Talentdochter 6167. De krachtige en evenredig gebouwde 6167 zat al een flink
eind in de lactatie en miste daardoor wat
melkglans. Maar haar solide voorhand,
haar oplopende lijn en haar correcte
kruispartij bleven als vanouds erg indrukwekkend.
In de finale kwam ook de dochter van
6167 langszij. Echicoutimi (v. Savard) was
goed ontwikkeld en bezat net als haar
moeder kracht en upstanding voorin. Ze
troefde moeiteloos Savarddochter Elite
af, eveneens afkomstig uit de stal van
Lieven Ryckewaert. Maar met Lithiumdochter Elice van debutant Geert Van der
Meulen uit Markegem bleef er toch strijd
in de finale. Elice was correct gebouwd
en bezat een lange en hoog aangehechte
uier en kwam als koe met de mooiste
uier uit de bus. Uiteindelijk bleek Talentdochter 6167 toch de sterkste en kwam
Elice in reservepositie.
Ryckewaert hield nog een stevige voet in
de finale bij de roodbonte vaarzen met
Classicdochter Flassikje. Met slechts één
reeks te gaan was de plaatsing daar uitgesteld tot de eindstrijd. Fristy van het Vin-

Goedele (v. Shaquille),
kampioene zwartbonte vaarzen
Productie: 2.02 101 3455 3,88 2,70

6167 (v. Talent),
kampioene roodbonte koeien
Productie: 4.01 302 10.231 4,10 3,56

kenhof (v. Savard) van Erik Vandewalle uit
Eernegem scoorde uiteindelijk de beste
punten op basis van haar prima balans in
frame en uier en haar sterke bouw. In
haar schaduw stond de fijnere Flassikje. l
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