KEURING OUDENAARDE

Nele is dagkampioene
De Oost-Vlaamse provinciale bracht variatie in het
programma van de tweejaarlijkse Werktuigendagen
in Oudenaarde. Mogultelg Nele 1 was de sterkste.
TEKST ANNELIES DEBERGH

Z

e was in een uitmuntende vorm,
Pigeon Farm Mogul Nele 1 van Koen
Leus uit Oosterzele. Van meet af aan
maakte de goed geuierde, gerekte en balansrĳke Moguldochter een prima indruk
in de ring. De fraaie overgangen in haar
witte lĳf en prima opgehangen melkklieren
gaven haar in de reeks in de middenklasse
voorsprong op Bookemdochter Hilloford van
de Kouterhoeve van Marc Rossaert uit Belsele.
De middenklasse was in Oudenaarde veruit
het ruimst vertegenwoordigd met drie rubrieken. Ivana (v. Stanleycup) van Geert
Verhelst uit Melsele bleef met haar balansrĳke en compacte bouw Joliday (v. Aftershock) van Tom Van De Vyver uit Melsele
voor. De fraai uitgezwaarde en vlot stappende Classicdochter Judi van Ignace Hubau
uit Onkerzele won de derde reeks vóór
Aikmantelg Heavenly van Filip Baeyens uit
Meerbeke. In de finale zorgde toch weer
Nele 1 voor het overwicht. Moeiteloos stap-

te de Moguldochter naar winst, Ivana verdiende de reservetitel.
Bĳ de oudere koeien had Verhelst opnieuw
een van zĳn gezanten uitgestuurd, dit keer
in de vorm van de bekende Duplexdochter
Himalaya. Haar fĳn beaderde uier en stĳlvolle frame gaven haar het voordeel boven
de gerekte en fĳner gebouwde Destrytelg
Hidia van Tom Van de Vyver. De volgorde
van de eerste en enige reeks volwassen
koeien werd in de eindstrĳd herbevestigd:
Himalaya won met Hidia in haar kielzog.
In de jeugdcategorieën had Leus zĳn pupillen ook talrĳk uitgestuurd. Daar leek Brawlerdochter Pigeon Farm Fala haar beste beentje voor te zetten met haar opvallende
frame. Ze stuurde stalgenote Pigeon Farm
Kaatje (v. Seaver) met haar showrĳke bouw
makkelĳk naar de tweede plek. De winnaar
van de rubriek jongere vaarzen verslaan
zou moeilĳker blĳken. De perfect getoiletteerde Joliefailue de l’Herbagère (v. Ladd P)

Tabel 1 – Kampioenen provinciale fokveedag Oost-Vlaanderen (dagkampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen zwart
reservekamp. vaarzen
kamp. midden zwart
reservekamp. midden
kamp. koeien zwart
reservekamp. koeien
beste roodbonte

Joliefailue de l’Herbagère
Pigeon Farm Fala
Pigeon Farm Nele 1
Ivana
Himalaya
Hidia
Joliefailue de l’Herbagère

Ladd P
Brawler
Mogul
Stanleycup
Duplex
Destry
Ladd P

T. De Brabander, Eeklo
K. Leus, Oosterzele
K. Leus, Oosterzele
G. Verhelst, Melsele
G. Verhelst, Melsele
T. Van de Vyver, Melsele
T. De Brabander, Eeklo

Pigeon Farm Nele 1 (v. Mogul), dagkampioene
Productie: 2.03 668 17.643 4,66 4,01

Himalaya (v. Duplex), kampioene volw. koeien
Productie: 3.04 365 8.584 3,87 3,67

ging aan de hand van Thomas De Brabander uit Eeklo makkelĳk naar de kop van de
reeks en liet met haar jeugdige, stĳlvolle en
strak getoiletteerde lĳf Pitbulltelg Kinia van
Tom Van de Vyver met gemak achter zich.
In de eindstrĳd bleek Joliefailue – op de
zomershow in Libramont nog beste roodbonte – alweer de sterkste: ze pakte de
zege, met Fala op de reservestek. De bekroning tot beste roodbonte in Oudenaarde
zette de kwaliteiten van Joliefailue nog
maar eens in de kĳker. De eer van dagkampioene viel dan weer te beurt aan Mogultelg
Pigeon Farm Nele 1. l

An Vandeponseele: ‘Witroden zijn zachtaardige koeien’
Met enkele van hun witrode koeien nam An
Vandeponseele uit Kruishoutem in Oudenaarde deel aan de rassendemonstratie met
Oost-Vlaamse witrode koeien. ‘Mijn vader
heeft altijd deze witrode koeien gehad en
kwam ook regelmatig op prijskampen.’ Afgelopen voorjaar nam An samen met haar man
Bert Vandeputte het ouderlijke bedrijf over.
‘Mijn vader was de veestapel aan het afbou-

wen, maar we willen toch doorgaan met het
melkveebedrijf. Nu melken we weer een tiental
witrode koeien en we hebben veel jongvee in
de stal. De bedoeling is om snel weer genoeg
koeien te melken.’ De veestapel wordt er een
met holsteinkoeien aangevuld met witrode
koeien. ‘De witrode koeien ben ik al mijn hele
leven gewend. Ik vind het niet alleen mooie
dieren, het zijn ook erg zachtaardige koeien.’
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