AGRIFLANDERS ROODBONT
Annelies 4 (v. Jotan), kampioen volwassen
koeien, stapt overtuigend door de ring

Zo moeder, zo dochter
Met overtuigende overwinningen bij zowel de jonge
als de oude koeien toonde de Annelieskoefamilie
haar showpotentie bij roodbont tijdens Agriflanders in
Gent. De meeste spanning zat in de oudste rubriek,
waar de diepgeribde Rosy de rubriekszege opeiste.
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oe langer je naar de roodbonte vaars
Ineista keek, des te meer je tot de
conclusie kwam dat de Godewinddochter op geen foutje was te betrappen.
De vaars van Marc Depelseneer uit Galmaarden werd niet voor niets door de Deense
jury Niels Erik Haahr op kop van haar
rubriek geplaatst. In de hoogte van haar
achteruier, kruisligging en bovenlĳn was
ze vaars nummer 4870 (v. Rager) van Kurt
Boelens uit Eeklo de baas. Vaars 4870 was
robuuster in het skelet, maar door haar iets
diepere uier kwam ze niet hoger dan de
tweede plaats in de rubriek.
Het toegestroomde publiek tĳdens Agriflan-
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ders in Gent zag in de tweede rubriek de
lange en balansrĳke Lilite (v. Raptown) van
Lieven en Frederik Ryckewaert uit Harelbeke eenvoudig de koppositie opeisen. De
brede uier was prima opgehangen en hoefde niet voller, maar met haar mooie verhoudingen in het frame stapte Lilite onbe-

dreigd naar de rubriekszege. Vooral in
speenplaatsing was ze beter dan de sterker
stappende Trudy 682 (v. Timeless) van de
familie Mertens uit Turnhout.
De vaarzen streden samen met de tweedekalfskoeien om het kampioenschap jonge
koeien. Daarom mocht ook Annelies 8 zich
melden in de finale. De tweedekalfskoe van
Regina De Smet en Mieke Vander Schueren
uit Idegem stamt uit de bekende Anneliesfamilie (zie kader). Zelfverzekerd en vol
showallure stapte de Ladd P-dochter door
de ring. Haar rubriekswinst leek een formaliteit dankzĳ een surplus aan melkuitstraling, haar fĳne vel en haar vast aangesloten
uier. De meeste tegenstand gaf Doodhoek
Janaika (v. Aiko) van Bart De Craene uit
Bassevelde met haar melktype en stĳl, maar
ze miste de laatste breedte in het skelet om
het Annelies echt moeilĳk te maken.

Tabel 1 – Kampioenen roodbont Agriflanders

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene jong
reservekampioene jong
kampioene senioren
reservekamp. senioren

Annelies 8
Ineista
Annelies 4
Rade

Ladd P
Godewind
Jotan
JU Stefan

R. De Smet en M. Vander Schueren, Idegem
M. Depelsneer, Galmaarden
L. Ryckewaert, Harelbeke
A. Hoefkens, Kontich
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Eenmaal opgesteld in de finalering, was de
keuze voor Haahr niet moeilĳk. Hĳ koos
voor de compleetheid van Annelies en tikte
haar aan als kampioene bĳ de jonge koeien.
Geëmotioneerd nam haar begeleidster Mieke Vander Schueren de felicitaties in ontvangst. Ineista kreeg de reservetitel, omdat
ze zich soepeler bewoog dan Lilite.

Rosy versus Sara
De moeder van de net verkozen jeugdkampioene stapte eveneens zelfverzekerd door
de ring aan kop van de eerste rubriek volwassen koeien. Deze Annelies 4 (v. Jotan) –
als jonge koe gekocht door Lieven en Frederik Ryckewaert – toonde fraai de lengte van
haar skelet, haar droge beenwerk en brede
achteruier. Ze was duidelĳk al meer uitgezwaard dan de jeugdige Rade (v. JU Stefan),
eveneens een derdekalfskoe, van Alfons
Hoefkens uit Kontich. Vooral in fĳnheid en
beadering van haar uier blonk Rade uit.
Dankzĳ meer jeugd en droog beenwerk
wees ze de opengebouwde Judith van de
Kouterhoeve (v. Pitbull) van Marc Rossaert
uit Belsele naar de derde plaats.
Duidelĳk meer spanning zat er in de rubriek met de oudste koeien. Haahr stond
bewust langer stil om de twee oudste koeien van de keuring extra goed te bekĳken.

Annelies 8 (v. Ladd P), kampioene jonge koeien met reservekampioene Ineista (v. Godewind)

Rosy (v. Redross) van Johan Verlodt uit Drongen was een jaar ouder dan 20 Sara 1807 (v.
Savard) van de familie Pluym-Van de Perre
uit Lille, maar beide hadden zeven keer
gekalfd. Ze waren enorm aan elkaar gewaagd in wigvorm en diepte van de ribbenpartĳ. Haahr hield het lang spannend,
maar koos uiteindelĳk voor de hogere achteruier en betere kruispartĳ van Sara. Beide
seniorkoeien mochten zich opstellen in de

finale, waar ook Annelies 4 en Rade hun
opwachting maakten. Daar liet jurylid
Haahr de spanning niet te ver oplopen. Hĳ
tikte Annelies aan als kampioene en de
jeugdige Rade kreeg het reservelint. De
eervolle vermelding was voor de fraaie
oudere koe Sara. De winst van Annelies 8
bĳ de volwassen koeien en die van haar
dochter bĳ de jongere koeien maakten het
familiefeestje compleet. l

Niels Erik Haahr mocht fraaie, goedgevulde rubrieken jureren

Anneliesfokker Jeroen Van Nevel:
‘Dubbelslag is een droom die uitkomt’
In de eigen stal loopt Annelies nummer 23 al.
En allemaal zijn ze nazaten van stamkoe Annelies, de met 91 punten ingeschreven Classicdochter van Jeroen en Jolien Van Nevel uit
Beernem. ‘We hebben veel keuringssuccessen gehad met Annelies en haar vijf keer
gespoeld. In 2017 is ze afgevoerd omdat ze
niet meer drachtig werd’, zo vertelt Jeroen
Van Nevel kort na afloop van de keuring die
voor de Anneliesfamilie zo succesvol verliep.

‘We verkochten Annelies 4 als jonge koe en
haar dochter Annelies 8 als pink. We hebben
zelf te weinig tijd om ze optimaal voor te bereiden voor keuringen. Het is mooi dat vandaag andere fokkers laten zien wat de Anneliesfamilie allemaal kan.’ Jeroen hielp op de
keuringsdag zelf wel mee met de verzorging
bij de familie Ryckewaert. En reken maar dat
hij ook heeft genoten van het succes. ‘Een
dubbelslag. Dat is een droom die uitkomt.’
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