K E U R I N G

Lieven Ryckewaert scoort dubbele zege bĳ zwart en een reservetitel bĳ rood

Grieta beste in Gistel
Met ruim zestig ingezonden vaarzen en koeien koos de organisatie van de West-Vlaamse provinciale in Gistel bewust voor een
rood- en zwartbontkampioenschap. Grieta B.Pop van Stephan
Cuvelier kwam, zag en overwon op de Agro-Markt in Gistel.
tekst Annelies Debergh
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et weer zat niet mee op de AgroMarkt in Gistel. Maar aan kwaliteit
bĳ de jeugdreeksen was geen gebrek.
Met name de zwartbonte vaarzen op de
West-Vlaamse provinciale waren stuk
voor stuk dieren met veel potentieel.
Een daarvan was Iwood van het Zomerbloemhof van Dries Lahousse uit Elverdinge.
Haar overtuigende melkdrang bracht de
Atwoodtelg vóór Indemnité de l’Herbagère
(v. Aftershock) van Danny Verstegen uit
Lefﬁnge. De erg complete Ifaroma (v. Caliber) van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke maakte met haar hoog gedragen uier
en haar sterke stap in de ring veel indruk. Ze hield er moeiteloos stalgenote
Huvara (v. Dempsey) mee op afstand en
kon ook in de ﬁnale weer overtuigen.
Ifaroma werd kampioene met Iwood op
de reserveplek.
Een soortgelĳke strĳd was er bĳ de oudere koeien te zien. Omdat er in Gistel vaak
slechts één reeks per categorie aantrad,
werd de ﬁnale beslissing over de kop van

V.l.n.r.: Cuvara (v. Final Cut), Gretchen
(v. Mr Kris) en Grieta B.Pop (v. Seaver)

de reeks tot het einde bewaard. Zo kwamen Farah ten Ruysschaert (v. Bolivia) van
Geert Mazereel uit Reninge, Samuelo Beauty (v. Samuelo) van Frederik Geerardĳn
uit Kemmel en Cuvara (v. Final Cut) van
Lieven Ryckewaert tegenover elkaar te
staan. De variatie in aantal keer kalven
was te groot om buiten beschouwing te
laten, zo oordeelde jurylid Adrion van
Beek. Dankzĳ haar best bewaarde zesdekalfslĳf won Cuvara de kampioenstitel.
De complete Beauty kreeg de reservetitel.

Dubbel voor Verstegen
Lieven Ryckewaert werkte zich ook bĳ
de roodbonte vaarzen naar voren. Zo
pakte Dougtelg Hougje uit met haar fraai
beaderde en bloeiende uier en gerekte
en jeugdige frame. Ze hield de blikken af
van de sterk gebouwde Jotanvaars Inka
van het Vinkenhof van Erik Vandewalle uit
Eernegem en de krachtige Hilke van de
Proostdĳ (v. Mr Red) van Jan Deblock uit
Proven. Winnen was met Hella van de Cuy-

Grieta B.Pop (v. Seaver), dagkampioene
Prod.: 2.00 428 12.155 3,99 3,73

lehoeve (v. Artie) niet aan de orde. De pupil van Danny Verstegen toonde behalve
prima uierkenmerken ook een perfecte
balans in voor- en middenhand en pakte
de zege voor Hougje.
Jan Deblock had meer ĳzers in het vuur
in Gistel. Loustartelg Gelma van de Proostdĳ
bĳvoorbeeld, een balansrĳke koe die met
lange passen in de ring bewoog. Ze hield
Savarddochter Galaxy van Geert Van der
Meulen op afstand door een fractie beter
geplaatste spenen. Net als bĳ de vaarzen
was weer Danny Verstegen oppermachtig met zĳn fraaie Gretchen (v. Mr Kris).
Vloeiende lĳnen in lĳf en leden gaven
Gretchen de titel, met Gelma als reserve.
In de afsluitende roodbonte seniorenﬁnale liet Fantastibell van de Cuylehoeve (v.
Spencer) de vier keer gekalfde Eleni van de
Proostdĳ (v. Wisconsin) van Deblock voorgaan. De perfect voorgebrachte Failue
de l’Herbagère (v. Savard) van Thomas De
Brabander uit Torhout maakte met haar
stĳlvolle lĳf en fraai opgehangen melkklieren de meeste indruk. Failue werd
kampioene met Eleni in een reserverol.
Bĳ de verkiezing van de dagkampioene
kreeg Failue weerwerk van zwartbont.
Het charmante voorbrengen van de jonge Jens Cuvelier gaf de showrĳke Grieta
B.Pop (v. Seaver) van Stephan Cuvelier uit
Poperinge een sympathieke uitstraling.
De balansrĳke Grieta toonde mooie overgangen en een melkrĳke en degelĳke
uier, waardoor ze in de middenklasse
vlot vóór reservekampioene Hilltop Sanchez Google (v. Sanchez) van Filip Maelfait
uit Hulste eindigde. En ook aan het
eind van de dag bleef Grieta overtuigen.
Moeiteloos pakte ze ook het dagkampioenschap. l
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