KEUR I NG

Cuvara wint na de zege bĳ de oude koeien ook de publiekstitel

Koeparade op volle koers
Het werd een succes, de vĳfde editie van de Vlaamse Koeparade.
Met ruim honderd inzendingen uit bekende fokstallen, maar ook
van nieuwe deelnemers kon Roeselare rekenen op veel belang-
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stelling. Lyly de la Heusière speelde de hoofdrol op de show.
tekst Annelies Debergh

O

pvallend talrĳk bezocht, dat was de
Vlaamse Koeparade in Roeselare. De
jongveeshow de dag voordien oefende
duidelĳk aantrekkingskracht uit op de
jongere generatie en bracht nieuwe deelnemers op de been op de tweejaarlĳkse
land- en tuinbouwbeurs Agro-Expo.
Hoewel nieuwe fokkers hun intrede deden, bleven de titelrollen in handen van
de bekende fokkerĳnamen. Zo ook bĳ de
vaarzen, waar Danillodochter Imagine ten
Ruysschaert de koppositie greep in de eerste reeks. Door haar fraaie balansrĳke
skelet met correcte bovenlĳn kreeg Imagine van Geert Mazereel uit Reninge de
voorkeur boven Indrique (v. Shadow) van
de familie Vandewalle uit Boezinge. Met
haar type, veel ras en openheid ging ze
vóór Inara (v. Contrast) van François Decroix uit Mesen.
De lĳn van kwaliteit was ook door te
trekken in de tweede reeks vaarzen.
Daar trok Marlena (v. Bond) van Luc en
Stĳn Peeters uit Nĳlen alle aandacht met

haar zeer goed opgehangen uier, openheid in de ribben en lengte in het kruis.
Zonder veel twĳfel plaatste jurylid Albert Kuiper Marlena vóór Lauthoritydochter Ideal van Geert Verhelst uit Melsele en Pigeon Farm Dolores (v. Windbrook)
van Koen Leus uit Oosterzele. Ook in de
ﬁnale tikte Kuiper Marlena als eerste
aan. De Bonddochter werd kampioene
met Imagine op de reservestek.

Lang leve Lyly
De middenklasse bracht nieuwe inzenders in de ring. Zo kwam Windbrooktelg
Heideroos van Frank Verstraete uit Hollebeke uit de startblokken en stapte Steadydochter Hipsy van Geert Deconinck uit
Ploegsteert de ring binnen. Met hun open
melkskeletten maakten beide een fraaie
indruk. De zege in de reeks kwam echter
bĳ Hannelies Io (v. Windbrook) van Kurt
Van Doorne uit Beernem terecht. Haar betere beengebruik en correcte kruisvorm
gaven haar het voordeel boven Hipsy.

Publieksprĳs in Roeselare voor Final Cutdochter Cuvara

Zonder twĳfel een van de mooiste rubrieken met stuk voor stuk kwaliteitsvolle
koeien volgde in de middenklasse. Een
‘zwarte parel’, zo omschreef Kuiper het
stralende, showrĳke skelet van Lyly de la
Heusière. De harde en complete Sidtelg van
familie Van Hoof uit Mortsel was afgelopen zomer succesrĳk in Oostmalle en verkeerde ook nu in een optimale vorm. Met
haar lengte stapte ze vlot richting eindzege voor de al even imposante en melkrĳke
Goedele (v. Shaquille) van Lode Vandecaveye uit Westvleteren. Ze bleef op haar
beurt de kwaliteitsvolle Kemdale Sterling
Beauty (v. Sterling) van Frederik Geerardyn
uit Kemmel voor. Ook in de ﬁnale oogstte
de fraaie Lyly de meeste waardering. Ze
kreeg het kampioenslint om de borst,
voor Goedele was de reserveplaats.

Publiek kiest Cuvara
Nog een keer deed Van Hoof een gooi naar
de titels in de oudere reeksen. Dit keer
kwam, zag en overwon Denzeldochter
Sandy vóór de halfzussen Denzel Sindy van
Peeters en Libby Hilltop Holsteins van Filip
Maelfait uit Hulste. De bekende keuringscoryfee van Van Hoof toonde veel
stĳl en wig in haar klassevolle lĳf, maar
moest in de ﬁnale de degens kruisen met
Final Cutdochter Cuvara van Lieven Ryckewaert uit Harelbeke. Cuvara, die in haar
reeks moeiteloos stalgenote Echicoutimi (v.
Savard) voorbleef, kreeg met Sandy een
sterke tegenstander. Maar de drie jaren
extra op de teller lieten Kuiper niet onbewogen. Het pleit viel in het voordeel van
Cuvara met Sandy in de reserverol.
Ryckewaert zegevierde andermaal met
publiekskampioene Cuvara en ook winst
bĳ de roodbonte afvaardigingen. Daar
pakte Savarddochter Echicoutimi de kampioensrol vóór Ditske 2 van de Korenheie (v.
Hvezda) van Marc De Paep en Veerle Vercauteren uit Melsele. Maar ook voor familie Van Hoof lonkte nog een titel. Hun
‘zwarte parel’ Lyly kreeg tot slot de algemene zege toebedeeld. l
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