KEURING GISTEL

Nawootje wint weer
Drie kampioenstitels bij zwart-, maar ook bij roodbont. De terugkeer van de prijskamp in Gistel na vijf
jaar was een succes voor de familie Ryckewaert.
TEKST ANNELIES DEBERGH
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ijf jaar was er geen. De herstart
van de provinciale keuring op de
West-Vlaamse Agromarkt in Gistel
leverde een fijne sfeer op. Toch bracht deze
editie geen massa koeien op de been. Was
het de gedegen concurrentie of de zondagse
insteek? Slechts een dertigtal melkkoeien
uit een tiental fokstallen trokken ten strijde voor de provinciale titels.
Met Nawootje en Olana – twee titelhoudsters van Bogaarden – stevende de provinciale af op een succes voor de familie Ryckewaert uit Harelbeke. Rangerdochter
Nawootje verkeerde net als vorige keer in
een prima vorm en toonde in de ring met
verve haar bloeirijke en beste uier onder
een perfect kruis. Met slechts één reeks
bewaarde de jury de definitieve plaatsing
tot aan de middenklassefinale. Stalgenote
Olijfje (v. Tatoo) kreeg met haar melktypi-

sche lijf een eervolle vermelding. De reserverol ging naar de krachtigere en fraai geuierde Noor ten Ruysschaert (v. High Octane)
van Geert Mazereel uit Reninge.
De zegereeks dikte verder aan voor Lieven
en Frederik Ryckewaert met Antanidochter
Olana. Net als Nawootje had de complete en
evenwichtig gebouwde Olana in Bogaarden
van zich laten spreken met het behalen van
de vaarzentitel. Opnieuw wist de Antanitelg
te imponeren. Ze won vóór de meer jeugdige Patti ten Ruysschaert (v. Darwin) van
opnieuw Mazereel, die op haar beurt de
beloftevolle Olli P (v. Nambo P) van Dieter
Dehulster uit Kortemark achter zich liet.
In de rubrieken oude koeien hield Ryckewaert met Lutje (v. Ficolo) een roodbonte
sterkhouder in de strijd. Haar lengte en
mooie ribwelving samen met fijne, vlotte
benen hielden de roodbonte in de koers

Tabel 1 – Kampioenen fokveedag Gistel (algemeen kampioen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. zb. jong
res.kamp. jong
kamp. zb. midden
res.kamp. midden
kamp. zb. oud
res.kamp. oud
kamp. roodbont
res.kamp. roodbont

Olana
Patti ten Ruysschaert
Nawootje
Noor ten Ruysschaert
Lola v.h. Zomerbloemhof
Marieclaire v.h. Zomerbl.
Lutje
Olli

Antani
Darwin
Ranger
High Octane
Reflector
Kingboy
Ficolo
Nambo

L. Ryckewaert, Harelbeke
G. Mazereel, Reninge
L. Ryckewaert, Harelbeke
G. Mazereel, Reninge
Lahousse-Zomerbloemhof, Elverdinge
Lahousse-Zomerbloemhof, Elverdinge
L. Ryckewaert, Harelbeke
D. Dehulster, Kortemark

Nawootje (v. Ranger), algemeen kampioen
Productie: 1.11 566 12.724 5,20 3,91

Lola v.h. Zomerbloemh. (v. Reflector), kamp. oud
Productie: 4.08 383 18.048 3,62 3,51

vóór oud-roodbontkampioen Ileni van de
Proostdij (v. Charlton) van Patrick Rouseré
uit Watou. Beide roodbontpupillen kwamen ook in de rubrieken oudere koeien
terug tussen de zwartbonte concurrenten.
De jongere Reflectordochter Lola van het
Zomerbloemhof van de familie Lahousse uit
Elverdinge wist met haar breedte, mooie
balans en sterke ruglijn stalgenote Marieclaire van het Zomerbloemhof (v. Kingboy) op
afstand te houden. De titels werden netjes
verdeeld: het kampioenschap zwartbont
kwam uit bij Lola, de reserverol bij Marieclaire en de roodbonttitel bij Lutje. En het
dagkampioenschap? Die titel werd een
prooi voor Rangerdochter Nawootje. l

Willy Moutton: ‘Van zo’n koe zou ik wel een hele stal willen’
‘Ze heeft al wel tien keer gekalfd en ze blijft
maar doorgaan.’ Honderdtonner Everlasting
Love krijgt een aai over de bol als eigenaar
Willy Moutton uit Torhout haar kwaliteiten
omschrijft. De Scottishdochter kalfde dit jaar
in juli af en de teller met kilogrammen vet en
eiwit reikt al over de 9400 kg.
In Gistel verdiende Everlasting Love met gemak de CRV Rendementstrofee. ‘We probe-
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ren haar nu over de tien ton vet en eiwit te
krijgen. Dit is zo’n koe waar ik wel een hele
stal van zou willen hebben.’
Moutton kreeg al diverse dochters van Everlasting Love aan de melk, maar geen enkele
wist haar moeder te overtreffen. ‘Het zijn
allemaal goede en degelijke melkkoeien,
maar geen een valt op zoals zij dat doet. Ze
heet niet voor niets Everlasting Love.’
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