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Waalse fokkers verdelen Belgische nationale kampioenstitels

Dubbele winst voor
Dempseydochter Danica
Ze stond er wel, maar greep net naast de titel: voormalig nationaal kampioene Qottage d’Horimetz. De Roydochter werd
tweede na Boldwintelg Galipette. Dempseydochter Danica won
de jeugdtitel en haalde later ook de algemene zege binnen.
tekst Annelies Debergh

V

an hal 11 naar hal 1. De vernieuwde
editie van de land- en tuinbouwbeurs Agribex bracht ook de nationale
prĳskamp in een nieuw decor in Brussels Expo. Die nieuwe indeling van de
beurs leek niet meteen extra bezoekers
op te leveren voor de melkveeprĳskamp.
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Mondjesmaat liepen toeschouwers rond
de ring.
Tĳdens de verschillende kampioensverkiezingen ging het met de belangstelling
rond en in de ring nog goed. Voor een
groot deel was dat te danken aan jurylid
Nico Bons, die op de tonen van de mu-

ziek het showgehalte sterk probeerde
aan te zwengelen in Brussel.

Beperkte Vlaamse rollen
In de eerste rubriek vaarzen deed meteen een Vlaamse koe een gooi naar de
kop van de reeks. Imagine ten Ruysschaert
(v. Danillo) van Geert Mazereel uit Reninge toonde veel lengte in de nek en was
voorzien van een fractie meer jeugd dan
Rocca-DG Bremase (v. Snowmaster) van Ivo
Hulsbosch uit Jodoigne. Winst werd het
net niet voor Imagine. De hard gebouwde Yvelinnes d’Horimetz (v. Aftershock) van
Stéphane Feys uit Chièvres toonde een
goede vooruier en beschikte over een
fractie meer diepte in de voorste ribben,
waardoor ze de hoogste plek pakte.
De rubriek erna was het wel raak voor de
Vlaamse fokkers. Lieven Ryckewaert uit
Harelbeke stuurde met de fĳngebouwde
Caliberdochter Ifaroma moeiteloos richting winst in de reeks. De goed stappende en fĳn gebeende Ifaroma hield moeiteloos de concurrentie van Harmonica des
Grands Trix (v. Yorick) van de familie Moureaux uit Flavion op afstand. De kracht
en capaciteit in haar ruime frame hielden Harmonica vóór Bonddochter Marlena van Luc en Stĳn Peeters uit Nĳlen in
een verder aanhoudend sterke rubriek.
Met Dempseydochter Huvara stuurde
Ryckewaert nog een fraai nummer in
voor Brussel. De stĳlvolle Huvara toonde

D
J AE N
CU
EM
A RB IE R1 /12/ 22 020091 5

14-12-15 16:14

Danica de Haumont-Hill (v. Dempsey), kampioene jong en algemeen kampioene.
Productie: 1e lact. 305 7.230 4,37 3,54
Galipette (v. Boldwin), kampioene volwassen koeien. Prod.: 1e lact. 305 8.859 3,79 3,49

veel lengte in haar compleet gebouwde
lĳf, maar kreeg met Bel Goldsun Titta (v.
Goldsun) van Moureaux en de witte Belle
de Bois Seigneur (v. Fever) van Eddy en Jonas Pussemier uit Ophain-Bois-Seigneur
twee harde noten te kraken. Het lĳstje
lofbetuigingen van Nico Bons voor de
passend gedoopte Belle was navenant: de
lengte, de stĳl en haar goed gevormde
kruis vormden naast de hoge achteruier
en de kwaliteitsvolle benen de reden
voor reekswinst.
De vraag of de fraaie Belle met haar
strakke showlĳf het kampioenschap zou
pakken, bleef open. Want ook in de slotreeks was een fraai koptrio te zien met
Sterling Beauty (v. Sterling) van Frederik
Geerardĳn uit Kemmel, Romana de la Garde Dieu (v. Superbo) van Luc Piron uit
Charneux en ook HHH Danica de HaumontHill (v. Dempsey) van Jean-Louis Neuville
uit Lierneux. Na zorgvuldig wikken en
wegen kwam Danica de Haumont-Hill
op kop. De balans in het frame en de
fraai beaderde uier, die hoog en breed
werd gedragen, brachten de pupil van
Neuville op kop van de reeks. In haar
kielzog trok de stĳlvolle Romana, die imponeerde door haar ruime skelet en haar
gerekte, glansrĳke bouw, maar die in de
vooruier de duimen moest leggen voor
haar voorgangster.

Danica twee keer de beste

Film Agribex
Een video van de keuring
vindt u in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.

Dat de kwaliteiten van Danica door de
jury werden gesmaakt, behoefde geen
twĳfel. Haar melkrĳke en kwaliteitsvolle uierweefsel en de prima ophanging
van die melkklieren leverden de Dempseydochter de titel van uierkampioene
op. In de finale stak de weliswaar niet de
grootste, maar wel uiterst balansrĳke
Danica er opnieuw bovenuit. Ze kreeg de
verlossende tik en pakte de kampioenstitel vóór reservekampioene Belle. Als
derde op tal en enige vaars kreeg de
Vlaamse Ifaroma nog een rol in de juniorenfinale.
Even gemoedelĳk, maar fraai in de pas
met het vooropgestelde programma verliepen ook de seniorenreeksen. ‘De volwassen koeien’, zo betitelde Nico Bons
de oudere rubrieken koeien netjes. Daar
ging de eerste reeks vlot van start met
een serie balansrĳke en vrĳ gelĳkwaardige koeien. De show, het fĳne vel en het
fraaie melktype van Boldwintelg Galipette
van de familie Moureaux en Claude
Charles oogstten de meeste waardering.
De vaste en hoog gedragen uier droeg bĳ
aan de zege van Galipette. Het was haar
vlotte gebruik van de benen dat finaal de
doorslag gaf, zo sprak Bons.
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Pieter Vandewalle: ‘Rustig blĳven en focussen op mĳn dier en jury’
Afgelopen zomer scoorde Pieter Vandewalle uit Boezinge hoog op de Jongefokkersschool in Battice. Nu was de WestVlaming nummer één tĳdens de finale
van het Brussels Showmanship. ‘Ik loop
al sinds mĳn zesde jaar met kalfjes op de
jongveeshow van Westhoek Holsteins’,
klinkt Vandewalle over zĳn passie voor
mooi vee. ‘Ik ben er stilaan ingerold en
heb in 2011 voor de eerste keer deelgenomen aan de Jongefokkersschool.’
De reden voor zĳn deelname aan voorbrengwedstrĳden ligt voor Vandewalle
voor de hand. ‘Als je zelf van prĳskam-

pen houdt, dan moet je alles geven en
ook zelf goed dieren kunnen voorbereiden en voorbrengen. Ik hou van de sfeer
rond de prĳskampen en neem ook graag
zelf deel.’
Over de concurrentie was Pieter Vandewalle wel ingelicht. ‘Je weet de namen
en na enkele jaren weet je waar de belangrĳke voorbrengers zitten.’ Helemaal
onverwacht kwam zĳn overwinning
niet. ‘Ik probeer altĳd zo rustig mogelĳk
te blĳven en te focussen op mĳn dier en
op de jury. En ik probeer zo goed mogelĳk te letten op het contact met de jury

Met de keuze voor de Boldwindochter
kwam de Vlaamse inzending Duf Galete
(v. Jordan) van familie Van Hoof uit Mortsel op de tweede plek. Galete had amper
drie weken ervoor gekalfd en had haar
strakke keuringspak nog niet helemaal
teruggevonden, maar won het door haar
lengte en melkrĳkheid wel van stalgenote Lily de la Heusière (v. Sid).
Van Hoof stuurde in de volgende reeks
nog een gezant uit met Sandy de Blier (v.
Denzel). De stĳlvolle koe toonde veel ba-

lans en bleef Shottletelg 1002 Dosch de
Roccafarm van Ivo Hulsbosch voor. Voor
de rubriekszege kwam alsnog een concurrente op de proppen, dit keer uit rode
hoek. Na zorgvuldig wikken en wegen
vond Bons het kopnummer in Savarddochter Failue de l’Herbagère, gefokt en gestald bĳ Moureaux en in gedeeld eigendom met Thomas De Brabander en
Quentin Pierard. Niet als de grootste,
maar wel als een van de meest complete
koeien pakte Failue reekswinst.

Failue de l’Herbagère (v. Savard), beste roodbonte. Prod.: 3e lact. 305 12.669 4,28 3,34
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en met het kalf. Dat zĳn de twee belangrĳkste zaken tĳdens het voorbrengen.’

Meteen ontpopte Failue zich tot de gedoodverfde kandidaat voor de zege van
beste roodbonte op de show. Moeiteloos
pakte de Savarddochter deze roodbonttitel vóór Classicdochter Violette van Johan Verlodt uit Drongen.

Qottage dit keer reserve
Vol verwachting werd uitgekeken naar
de laatste rubriek volwassen koeien,
want onder die keuringsdeelneemsters
zat ook de voormalig nationaal kampioene. Vraag was of de vorm van Qottage
d’Horimetz van Stéphane Feys uit Chièvres nog zo goed was dat ze de kop zou
pakken in de rubriek. De extra wig in
haar fraaie, balansrĳke lĳf gaf de Roydochter met haar uitgesproken ophangband in elk geval wel de voorkeur boven
de erg ruim, maar evenwichtig gebouwde Savarddochter Louise van Johan Verlodt uit Drongen.
Hoewel Qottage een vrĳwel foutloos parcours aflegde in Brussel, was de titel nog
niet helemaal binnen handbereik. Met
twee jaar extra op de teller waren de
stĳl, de balans en de lengte goed bewaard, maar haar overduidelĳke melkkracht zorgde voor een ietwat ruime
uier. Haar sterke melkgift resulteerde
voor de acht jaar oude Qottage al in de
productieprĳs in Brussel.
Op de tonen van de opzwepende muziek
zette Nico Bons resoluut koers richting
Boldwindochter Galipette, die met een
tik de seniorentitel kreeg. Verdienstelĳke reserve werd Qottage, vóór Duf Galete
op de derde stek.
De betiteling van de algemeen kampioene bevestigde dat de toekomst voor
België aan de jeugd toebehoort. Niet
seniorenkampioene Galipette, maar wel
jeugdkampioene Danica greep finaal de
titel van nationale algemeen kampioene
in Brussel. l
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