KEURING VLAAMSE KOEPARADE

Hoera voor Heitrud
Een ware zegereeks was er voor Brawlerdochter
Heitrud van de familie Peeters op de Vlaamse
Koeparade in het West-Vlaamse Roeselare. Ze pakte
én de publiekstitel én het algemeen kampioenschap.
TEKST ANNELIES DEBERGH

M

et haar witte kleur viel ze al op tĳdens de Vlaamse Koeparade op de
land- en tuinbouwbeurs Agro-Expo
in Roeselare. Het ene na het andere lint viel
ten prooi aan Brawlerdochter Heitrud van
Luc en Stĳn Peeters uit Nĳlen.
Het was meteen raak met de rubriekswinst
bĳ de oudere koeien. De verse Heitrud pakte overtuigend het voortouw met haar balansrĳke frame, waaronder een melkrĳke
en goed opgehangen uier te zien was. Probleemloos toog de Brawlerdochter naar
voren, vóór Windbrooktelg Pigeon Farm
Dolores van Koen Leus uit Oosterzele.
Nautica des Marbo (v. Baxter) van familie Van
Hoof-Boonen uit Mortsel kreeg – dankzĳ
haar imposante, melkrĳke frame – van het
Nederlandse jurylid Jan Steegink de voor-

keur boven de ruim drie jaar oudere Eurostar Beauty (v. Goldwyn) van Frederik Geerardĳn uit Kemmel. Nautica schoot net tekort
in macht om ook Heitrud opzĳ te schuiven.
Nautica eindigde als reserve, Heitrud als
kampioen.

Heitrud (v. Brawler), algemeen kampioene
Productie: 3.11 372 14.499 4,01 3,66

Ifaroma vóór Imagine
Bĳ de middenklasse werd de kracht van de
fokkerĳ van de familie Ryckewaert – met
het beste bedrĳfslot in Roeselare – duidelĳk. Caliberdochter Ifaroma verkeerde met
haar showrĳke skelet in een prima vorm en
ook dochter Karoma (v. Doorman), die een
brede achteruier onder een fĳn melkskelet
liet zien, scoorde moeiteloos reekswinst
vóór Snowfeverdochter Diamant Lalaloepsie
van familie Van Hoof-Boonen.

Tabel 1 – Kampioenen Vlaamse Koeparade in Roeselare (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen zwart
reservekamp. vaarzen
kamp. midden zwart
reservekamp. midden
kamp. koeien zwart
reservekamp. koeien
kampioene rood
reservekamp. rood

Krezip ten Ruysschaert
Lilac Hilltop Holsteins
Ifaroma
Imagine ten Ruysschaert
Heitrud
Nautica des Marbo
Helga van de Kouterhoeve
Annelies 8

Doorman
Tonka
Caliber
Danillo
Brawler
Baxter
Zambrano
Ladd P

G. Mazereel, Reninge
F. Maelfait, Hulste
L. Ryckewaert, Harelbeke
G. Mazereel, Reninge
L. en S. Peeters, Nijlen
Van Hoof-Boonen LV, Mortsel
M. Rossaert, Belsele
R. De Smet, Idegem

Ifaroma (v. Caliber), kamp. midden
Productie: 3.01 523 16.035 3,45 3,43

In de finale kreeg Ifaroma opnieuw de gerekte en fraai geuierde Imagine ten Ruysschaert (v. Danillo) van Geert Mazereel uit
Reninge naast zich. Ifaroma kreeg de winnende tik, Imagine werd reserve.
De verkiezing van de jeugdkampioene leek
voorspelbaar met een vaars als Krezip ten
Ruysschaert in de gelederen. De Doormandochter van familie Mazereel won sinds
haar optreden op de nationale show in Brussel aan kracht en verkeerde opnieuw in
bloedvorm. Krezip kwam met haar uiterst
balansrĳke frame vóór Lilac Hilltop Holsteins
(v. Tonka) van Filip Maelfait uit Hulste. l

Jacques Monbaillieu: ‘We mogen fier zijn op onze boeren’
Als commissaris rundvee van Agro-Expo is
melkveehouder Jacques Monbaillieu uit Zuidschote kartrekker van het eerste uur van zowel
de Vlaamse Koeparade als de Agro Expo Dairy
Sale. ‘Zo wil de beurs een steentje bijdragen
om de sector in een positief daglicht te zetten.
We mogen fier zijn op onze boeren.’
Wat Monbaillieu drijft bij het organiseren van
dit evenement, is het aansporen van jongeren.

‘Met de voorbereiding van de kalveren voor
de veiling zagen we het enthousiasme bij de
jongeren alleen maar groeien. Daar doe ik het
voor.’ De fokkerij van Monbaillieu zelf was met
twee dieren vertegenwoordigd in Roeselare,
Dempaika (v. Dempsey) en Vrony 4506 (v.
Goldwyn), voorgebracht door zoon Dieter.
‘Door de werkzaamheden op en rond de ring
heb ik zelf geen tijd meer om deel te nemen.’
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