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Katrycha verovert eerste roodbonttitel voor
Patrick, Linda en Jo Van Hoof. Pag. 24
Goldsundochter Hydra pakt de seniorentitel en
het algemeen kampioenschap in Gent. Pag. 26

Films
Video’s van de keuring en de presentatie van de
dochtergroepen tĳdens het CRV-Event zĳn te vinden in de Veeteelt-app en op www.veeteelt.nl.

CRV-E VE NT

Katrycha en Honeybell winnen roodbonttitels tĳdens CRV-Event in Gent

Koeien met levenslust

Katrycha (v. Cafe) aan de kop van haar rubriek

Het venĳn van de roodbontkeuring tĳdens Agriﬂanders zat
in de staart. De plaatsing in de oudste rubriek was het meest
spannend. Vicky eiste als oudste koe daar zelfs de winst op.
tekst Jaap van der Knaap

M

et twaalf vaarzen in de jongste
rubriek kon jurylid Ard Gunnink
direct de mouwen opstropen. De eerste
roodbonte rubriek bevatte meteen alle
gekalfde vaarzen die mee mochten strĳden om het kampioenschap jonge koeien tĳdens het CRV-Event in Gent.
Jetje VV was een van de jonge vaarzen.

Stalfavoriet 6167 mag eindigen in schoonheid
Eigenlĳk hadden Lieven en Frederik
Ryckewaert uit Harelbeke hun stalfavoriet koe 6167 niet eens opgegeven.
Maar de selectiecommissie overtuigde hen om de bekende Talentdochter
toch mee naar Gent te nemen. ‘Ze
was al vier keer hier geweest tĳdens
Agriﬂanders. Tweemaal werd ze
kampioene, twee maal reservekampioene’, vertelt Frederik Ryckewaert.
‘Ze had al een mooie erelĳst en om-
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dat ze al een jaar geleden afkalfde, is ze
niet in perfectie conditie. We wilden eigenlĳk dat ze zou eindigen in schoonheid.’ Toch kwam er een vĳfde deelname
en 6167 eindigde als derde in de zwaarste
rubriek van de dag. ‘Geen titel, maar we
zĳn zeker tevreden’, aldus Frederik.
Maar of ze nog een keer te zien zal zĳn?
‘We willen nu eerst haar fokkwaliteiten
meer benutten en haar spoelen. Maar
wie weet, komt ze nog een keer terug.’

De telg van Bart Strubbe uit Ursel zou
’s middags nog haar vader vertegenwoordigen in de dochtergroep van Delta Colorado en haar sterk opgehangen en brede
uier was haar beste wapenfeit. In zĳaanzicht sprak de ﬂankdiepte van Haesel
(v. Presley) meer aan, maar de vaars van
Tim De Vreeze uit Nevele oogde erg volwassen. Ze eindigde achter Jetje en ook
achter Haudi, een Pitbulldochter van De
Vreeze. Haudi was duidelĳk het kopnummer van de vaarzenrubriek omdat ze
jeugd, hardheid en lengte wist te combineren met een soepele beweging.
Ook de rubriek met tweedekalfskoeien
was met twaalf dieren sterk bezet. De
grote 1421 Isaura van Pascal Devos uit
Onkerzele was in achteraanzicht bĳzonder fraai met haar brede kruis en
dito uier. Maar de Maicondochter had
een kortere vooruier en een derde rubrieksplaats bleek het hoogst haalbare.
Ze prĳkte achter Laurel 1, een jeugdige
dochter van Lucrative van melkveebedrĳf Quirynen uit Merksplas. Want het
was bĳ binnenkomst in de ring wel duidelĳk dat de rubriekszege Katrycha niet
kon ontgaan. De Duits gefokte dochter
van Cafe was perfect in balans en vertoonde mooie overgangen van voor- naar
midden- en achterhand. In achteruier en
vooral beengebruik was de koe van Patrick, Linda en Jo Van Hoof uit Mortsel
de onbetwiste leider in de rubriek.
In de ﬁnale jonge koeien – de organisatie
had gekozen voor twee kampioenschappen – werd Katrycha opgesteld samen
met Laurel, Haudi en Jetje. Ard Gunnink
koos voor de balans van Katrycha en gaf
Haudi de reservetitel. Het betekende een
nieuwe titel voor de familie Van Hoof,
die voor het eerst een Vlaamse roodbonttitel mee naar huis mocht nemen.

Kleindochter HHH-kampioene
Het keuringprogramma werd vlot afgewerkt en kort na de verkiezing van de
kampioene jong stapten de derdekalfskoeien al in de ring. De vorige maand
gekalfde Ditske 2 van de Korenheie (v. Hvezda) van Marc De Paep en Veerle Vercauteren uit Melsele was ĳzersterk in frame
en tred, maar de recente kalfdatum was
nog duidelĳk zichtbaar in haar uier. Wel
wees ze de jeugdige Helga van de Kouterhoeve (v. Zambrano) van Marc Rossaert
uit Belsele naar de derde positie vanwege
een hogere achteruier.
Over de rubriekszege twĳfelde niemand.
Honeybell van de Cuylehoeve stak in ĳzersterke vorm. De Artiedochter van Danny
Verstegen uit Lefﬁnge is een kleindochter van Cecibell (v. September Storm), die

Honeybell van de Cuylehoeve (v. Arti)
wint bĳ de volwassen koeien

Verstegen naar Nederland verkocht en
daar voor haar nieuwe eigenaar Theo
van Vliet uit Nieuwlande in 2010 de
vaarzentitel won tĳdens de HHH-show.
Honeybell was op haar beurt uitgegroeid
tot een koe met veel ribwelving, een soepele uier en zeer goede benen.
De spannendste strĳd werd bĳ roodbont
gestreden in de oudste rubriek. ‘Een koe
met levenslust’, zo prees Gunnink bĳvoorbeeld de zevendekalfskoe 6167. De
bekende Talentdochter van Lieven en
Frederik Ryckewaert uit Harelbeke stapte met enorm veel overtuiging door de
ring en bezat het ideale frame dankzĳ
veel breedte, diepte en hardheid.
Levenslust had Vicky ook zeker, met elf
jaar de oudste koe van de keuring. De

Jordandochter van Johan Verlodt uit
Drongen had met 90.000 kg melk twee
keer zoveel melk gegeven als stalgenote
Violette, maar wat werd haar uier nog
sterk gedragen. Violette (v. Classic) bezat
een enorme ribbenpartĳ en veel uitstraling, maar ze moest het hoofd buigen
voor Vicky. Het lactatiestadium en daardoor het missen van melkopdruk zorgde
voor een derde plaats voor 6167.
De strĳd bĳ de volwassen koeien ging
uiteindelĳk tussen Honeybell en Vicky.
De jeugd en de vorm van de dag bezorgden Honeybell de titel en eigenaar Verstegen sprong een gat in de lucht. Vicky
kreeg de reservetitel, maar was met haar
elf jaar een schoolvoorbeeld van koeien
met levenslust. l

De fraaiste vaars van de keuring: Haudi (v. Pitbull)
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Familie Deconinck triomfeert voor het eerst
bĳ de jonge koeien met Shydochter Jaade

Van Hoof wint
met Hydra
Met een voorselectie was het aantal zwartbonten in Gent
teruggebracht tot een zeventigtal inzendingen. Het hoge
keuringstempo zorgde ervoor dat de kampioenen al rond het
middaguur bekend waren. Goldsundochter Hydra van Patrick,
Linda en Jo Van Hoof uit Mortsel pakte de gouden plak in Gent.
tekst Annelies Debergh

M

et twee ringen vol fraaie zwartbonte vaarzen ving de zwartbontkeuring in Gent in hoog tempo
aan. Geen franje, gewoon rechttoe,
rechtaan koeien voorbrengen, plaatsen, keuren, rondtrekken, weer
plaatsen en toelichten. Zo ging het
er van meet af aan aan toe in beide
ringen met de jongste rubrieken
zwartbont.

Het fraaie debuut van Gina (v. Golden
Dreams) van William Heremans uit Herfelingen kon meteen bekoren. De gitzwarte pupil had een hoog en breed gedragen achteruier en presenteerde die
met glans in de ring. Ze kon zo de concurrentie van Diamant Johanna (v. Acme)
van de familie Op ’t Roodt uit Olen van
zich afslaan. Op ’t Roodt hield met Diamant Lalaloepsie (v. Snowfever), in mede-

eigendom met Marcel en Tjebbe Huybrechts uit Geel, een tweede ĳzer in het
vuur van de rubrieksstrĳd. Onder haar
gerekte skelet met ranke, maar evenwichtige bouw was een balansrĳke en
sterk opgehangen uier te zien, wat ook
de doorslag gaf om haar op één te zetten.

Succesvol debuut Jaade
Uit heel ander hout gesneden was de
winnares van de tweede rubriek. Shydochter Jaade van Geert Deconinck uit
Ploegsteert kon overtuigen met haar degelĳke uitstraling. Jaade was erg compleet met opvallend fraaie overgangen
van voorhand naar middenhand. Ze eindigde vóór Seavertelg Castell Seaver Jelsje
van Alex Casteele uit Wulvergem die van
veel lengte in de uier was voorzien. Jaade
en Jelsje konden als duo dermate imponeren dat ze moeiteloos een plekje in de
uiteindelĳke ﬁnale veroverden.
Van een traditionele opsplitsing tussen
vaarzen en jonge koeien was in Gent
geen sprake. Dus kwamen tegenover het
vaarzenduo ook twee jonge koeien te
staan in de ﬁnale bĳ de jonge koeien. De
eerste reeks jonge koeien leverde Antaresdochter Cameron van Patrick, Linda en
Jo Van Hoof uit Mortsel de hoogste notering in de reeks op vóór Jamila van het
Zomerbloemhof van Dries Lahousse uit
Elverdinge. De Explodetelg van Lahousse
beschikte over een voldoende royale
uier. Ze overtuigde in maat, bewoog vlot
en soepel in de ring en eindigde nipt ach-

Goldsundochter Hydra van Patrick en Jo Van Hoof pakt de zege in haar rubriek oudere koeien
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Shytelg Jaade zegeviert
bĳ de jonge koeien

Colorado en Danno tonen de beste groepen dochters in Gent
Door de gevorderde ibr-bestrĳding in
België kon fokkerĳorganisatie CRV voor
het eerst sinds lang vĳf volwaardige
dochterselecties tonen in Vlaanderen.
Delta Colorado en Delta Bookem Danno
konden het meeste overtuigen van de
voorgestelde dochtergroepen op het
CRV-Event in Gent.
De jeugdige dochters van Delta Colorado
(v. Arroyo) hadden sterk beaderde, goed
opgehangen uiers. De groep nakomelingen toonde voorin het skelet een mooie
breedte in combinatie met een gepaste
inhoud. Achteraan zorgden de fraai brede kruizen voor veel ruimte voor de
hoog en breed opgehangen achteruier.
Ook de nazaten van Delta Bookem Danno (v.
Bookem) vertoonden stuk voor stuk veel
gelĳkheid in framekenmerken met alleen een soms vlakkere kruisligging. Ondanks de hoge melkvererving getuigden
de nakomelingen van een prima conditie
met daarbĳ compacte uiers, die zowel
voor als achter degelĳk waren opgehangen en veel melkrĳkheid uitstraalden.
De Vrendt Deputy (v. Ideal) demonstreerde
net als Colorado en Danno voor het eerst
zĳn kunnen in Gent. Dat deed de stier
met een stel complete en solide gebouwde dochters met fraaie overgangen en
sterk opgehangen uiers onder soms iets
vlakke maar brede kruizen. De dochters
toonden daarenboven een fractie extra
bespiering.
Van Delta G-Force (v. Man-O-Man) en Batenburg Stellando rf (v. Fidelity) was de selec-

tieruimte aanzienlĳk groter met meer
dan 8000 melkgevende dochters op Nederlandse en Vlaamse bodem. In skelet
en in rugsterkte scoorden de Stellando’s
goed en waren veel gelĳkenissen te zien
tussen de dochters onderling. De brede,
functionele uiers waren vooraan soms
iets korter en boller aangehecht. Het

viertal stapte vlot op sterke benen.
Van een ander type koe was sprake met
de grote en rank gebouwde G-Forcetelgen. De groep toonde veel maat in het
opengebouwde skelet, dat voorin de laatste breedte miste. De hoog opgehangen
achteruier was het sterkste punt in een
verder foutloos uierbeeld.

Dannodochters kunnen de productie prima aan en hebben uniform compacte uiers
Coloradodochters tonen dankzĳ breedte in het kruis veel ruimte voor de achteruier
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De tweede rubriek jonge koeien met Champaine (v. Mogul) en Ifaroma (v. Caliber) op één en twee

ter Cameron, die met name omwille
van een fractie betere uierkwaliteit
en aanhechting van de melkklieren
de hoogste plek in de rubriek kon
pakken.
Een bĳzonder sterke rubriek kwam
daarna, met aan kop het duo Champaine (v. Mogul) van Luc en Stĳn Peeters uit Nĳlen en Caliberdochter
Ifaroma van Lieven Ryckewaert uit
Harelbeke. Het werd wikken en wegen voor jurylid Addy Moree, die de
beide dames daartoe nog een extra
rondje in de ring liet maken. Met de
beste uier van de rubriek kreeg de
spĳkerharde en gerekte Moguldochter van Peeters toch de voorkeur.
Het was te voorspellen dat de oudste
dieren van de categorieën vaarzen en
jonge koeien de voorkeur van de jury
zouden krĳgen als inzendingen voor
de ﬁnale. Het klassevolle frame van
Jaade met de juiste verhoudingen en
fraaie welvingen leverde haar de ver-

lossende tik op de achtersteven, met
het kampioenslint als gevolg. Ook voor
Champaine mochten de kurken knallen:
ze kreeg prompt de reservetitel toebedeeld.

Hydra op overwinningskoers
In de volwassen reeksen stuurde Van
Hoof opnieuw zĳn gezanten uit. Ze was
niet de grootste, maar getuigde van een
enorme balans: de fraaitypische en gerekte Hydra (v. Goldsun). In type waren ze
moeilĳk te vergelĳken, maar krachtpatser Heitrud (v. Brawler) verdedigde stal
Peeters met verve. Het mooie, fĳne type
van de erg fraai geuierde Hydra scheen
het te winnen van de ruimer gebouwde
Heitrud. Met vlotte passen op sterke en
fĳne benen stapte de Goldsundochter
naar de kop van de rubriek, Heitrud
eindigde daarachter met haar hellende
kruis en mooie lengte in haar skelet.
Krachtpatsers zaten er ook in de afsluitende rubriek zwartbont met Savard-

dochter Louise van Johan Verlodt uit
Drongen en Goldwyndochter Eurostar
Beauty van Frederik Geerardĳn uit Kemmel. In keuringsconditie was Mr Burnsdochter Emma van Gianni Van Belleghem
uit Knesselare de balansrĳke, maar gerekte Beauty de baas. Met het fraaie type
en de melkuitstraling was Louise Emma
dan weer te snel af. Met haar brede en
sterke front en krachtige lĳf pakte Louise de reekswinst vóór achtereenvolgens
Emma en Beauty.
In de ﬁnale kregen dit keer de twee winnaars van elke rubriek een plek, wat het
aantal inzendingen in de eindstrĳd op
vier deed afklokken. Van Hoof zette zĳn
beste beentje voor. De zege bĳ de oudere
koeien ging onder gejuich naar Hydra.
De reservetitel was voor haar eerdere secondante Heitrud, met een eervolle vermelding voor de oudere Louise. Met een
algemene titel voor Hydra zegevierde
Van Hoof dit keer ook op de hoogste plek
in Gent. l

Laurent Deconinck: ‘Jaade is deelnemen aan keuringen gewend’
Hĳ staat er nog wat beduusd bĳ, Laurent
Deconinck uit Ploegsteert. De jonge fokker straalt van geluk bĳ de overwinning
van Jaade. ‘Met haar is het deelnemen
aan keuringen begonnen’, legt Laurent
uit. Met de Shydochter trok hĳ al twee
keer naar de jongveekeuring in Bogaarden. Nu ze zes maanden geleden gekalfd
heeft, besloten Laurent en zĳn vader
Geert om deel te nemen aan het CRVEvent op Agriﬂanders in Gent. ‘Ze is mĳn
stalfavoriet, maar dat ze kampioen zou
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worden, is echt onverwacht.’ Jaade scoorde met haar debuut in Gent meteen de
kampioenstitel bĳ de jonge koeien. ‘Sinds
ze gekalfd is, heb ik de indruk dat ze
haar kwaliteiten beter toont.’ Daar zoekt
Laurent een verklaring waarom Jaade het
nu beter doet dan tĳdens de eerdere keuringdeelnames. ‘Het voordeel is dat ze het
deelnemen aan keuringen al goed gewend
is. Je kunt met deze koe gaan en staan
waar je wilt, ze is erg makkelĳk, zowel in
als buiten de ring.’

