Brugge verdeelt de prijzen eerlijk
Tallow Dip van de Kleithoek na tussenkomst arb iter in kampioensstrijd verslagen
Het beenwerk nam een prominente rol in tijdens het Internationaal

ellicht was het de zomertijd, maar het kan ook gebruikelijk zijn in Brugge om de
zondag rustig te starten. De eerste dieren verschenen op zondag

maat en beengebruik haar meerdere erkennen in Enjoleuse. In de kampioenskeuring was het wellicht de fijne bespiering van Vogue du Paillaert van Jean-Paul
en Vincent Brouillard die het meeste te-

deeris die de koe in gezamenlijk
eigendom heeft met Stef Vereertbrugghen. Deze laatste moest tijdens de kampioenskeuring als jurylid even een stapje terug doen.
Desalniettemin werd het tweetwee. De jury twijfelde te kiezen
voor reputatie of deelnemersstimulans. Arbiter Piet Zeegers werd
erbij gevraagd en hij volgde het
hart van de organisatie. Vermeille
kreeg de voorkeur.
In het boekje viel vaak ‘ja’ te
lezen achter de regel ‘te koop’ en

Tartare du Paillaert (v. Solide),
kampioene oudere vaarzen

Enjoleuse de la Chevratte (v. Danseur),
kampioene jonge vaarzen

Vermeille du Molinia (v. Artaban),
kampioene koeien

Wonderboy van de Leemputhoeve
(v. Radar), kampioen jonge stieren

28 maart pas om een uur of elf op
het Internationaal Kampioenschap der Vlaanderen. Bijna
honderd procent van de opgegeven dieren verscheen in de ring.
Het inschrijfgeld dat de veehouders vooraf moeten betalen en
weer netjes in een envelop terugkrijgen na de plaatsing is een goede motivatie om te komen.
Met honderdtwintig aansprekende dieren lag niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit op
een goed niveau, zo oordeelde de
jury. Bij de jonge vaarzen werd de
oudste van het laatste vijftal kampioene: de lange en zwaar bespierde Enjoleuse de la Chevratte
van Filip Taveirne leverde in haar
rubriek al een zware strijd tegen
de zeer sterk bevleesde Ile de
Centfontaine van Luc van Caeneghem. Deze Esperanto de Centfontainedochter moest echter in

genwicht bood aan Enjoleuse. Maar opnieuw won de dochter van Danseur door
balans in maat, vlees en beengebruik.
Brouillard mocht zich revancheren in de
middenklasse bij de vaarzen. Daar had
hij met de Solidedochter Tartare du Paillaert een echte kanshebber voor het erelint. De strijd met de ruim één jaar jongere en getalenteerde Virgin van de Stokerij
(v. Horoscope) van Roger Monbaliu viel in
het voordeel uit van Tartare, die aan alle
kanten meer lichaamsmaten bezat en
een vlottere stap aan de dag legde.
De rubriek oudere koeien zou op papier
haast een ‘makkie’ moeten worden voor
de al vele malen gelauwerde Tallow Dip
van de Kleithoek. De bekende Torrerodochter van Filip Taveirne bezat niet de
imposante uitstraling die ze vorig jaar in
de showring liet zien. Toch kon ze voldoende overtuigen in lengte, breedte en
functionaliteit. Haar opponente was de
van kop tot staart sterk bespierde Vermeille du Molinia (v. Artaban) van Lieven God-

daarmee onderstreept Brugge
haar belang als handelsplaats.
Het is daarom zaak dat de ONAF
(Vlaamse onafhankelijke witblauwfokkers) probeert meer publiek naar de veemarkten te trekken. De weinige bezoekers zagen
wel dat de stierenrubrieken meer
uniformiteit vertoonden. De jongere rubrieken waren wederom
goed bezet en daardoor traden
zes rubriekswinnaars aan bij de
kampioenskeuring. De vaders
varieerden van Osborne en Radar
tot aan Opkapi; zeer divers dus.
De stiertjes showden geweldige
spiermassa’s waarbij het verschil
zat in de luxe en de afwerking.
Kobalt van de Gouden Polder van
Prokes BVBA was zo’n sterke en
breed bevleesde stier, maar de
zoon van Ubidet moest het in
finesse afleggen tegen de zwartbonte, fraai belijnde en sterk ge-

Tabel 1 – Uitslagen BWB-keuring Brugge (kampioenen zijn vetgedrukt)

Kampioenschap der Vlaanderen in Brugge. Dieren met veel vleesmassa werden soms afgestraft, maar af en toe konden de juryleden
de verleiding niet weerstaan er toch voor te kiezen.
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voerde Wonderboy van de Leemputhoeve (v. Radar) van Hugo Passchyn.
Bij de middenklassestieren was
het opnieuw de familie Monbaliu
die zich in de finale meldde. Met
Vinyl van de Stokerij (v. Campagnard) en Versace van de Stokerij (v.
Artaban) hadden ze maar liefst
twee ijzers in het vuur. In de rubrieken had de jury al duidelijk
haar voorkeur voor beenwerk laten meewegen. Een zeer correct
gebouwde stier werd zo resoluut

naar de laatste plek verwezen. Een duidelijk signaal – geen groeikracht zonder
goede benen – dat in de finale even werd
vergeten. Daar stonden vier stieren waaronder Vigor van ’t Elzenhof. De stier van Elzie Onghena was zeer correct gebouwd,
maar moest het afleggen tegen de eerder
genoemde Versace die een superieure bespiering aan de dag legde. De stier van
grootinzender Monbaliu was in droogte
en gebruik van de benen niet onberispelijk, maar kreeg toch het kampioenslint
om de buik gespannen.
Voor de titel bij de oudere stieren kwamen
Versace van de Stokerij (v. Artaban),
kampioen middelgrote stieren

twee kandidaten in aanmerking.
Lutin 3501 Boucheroule van Prokes
en Steven van de Holmanshoeve van
Hedwig Redant. Stevens dag kon
eigenlijk al niet meer stuk doordat zijn nafok al voorin de rubrieken eindigde. Maar de mannen
van Prokes waren goed bezig geweest in de mannelijke rubrieken en ze wilden eigenlijk nog
wel een kampioenschap mee
naar huis nemen. De grotere Lutin (v. Brutal) gooide zijn vlees
met fijnheid in de strijd, maar
het was uiteindelijk de meer bevleesde Steven die met zijn betere benen de doorslag gaf. En Prokes? Die had toch een kampioen
want net voor het definitieve oordeel kochten ze Steven.
Alice Booij
Steven van de Holmanshoeve (v. Brutus),
kampioen volwassen stieren

categorie

naam

vader

moeder

eigenaar, woonplaats

vrouwelijk

Whoopee van de Stokerij
1856 van de Otterhoeve
Vogue du Paillaert
Winniedepoe van de Kerkenhofstede
Enjoleuse de la Chevratte
Virgin van de Stokerij
Tartare du Paillaert
Tallow Dip van de Kleithoek
Vermeille du Molinia
6934 van de Pannemeers
Kobalt van de Gouden Polder
Weber van het Hof te Landegem
Vigor van ’t Elzenhof
4330
Wonderboy van de Leemputhoeve
Valseur Hof ter Linie
Vinyl van de Stokerij
Versace van de Stokerij
Lutin 3501 Boucheroule
Steven van de Holmanshoeve

Orpheon
Steven van de Holmanshoeve
Bisquit
Osborne
Danseur
Horoscope
Solide
Torrero
Artaban
Opkapi
Ubidet
Osborn
Cubitus
Benjamin
Radar
Ecrin
Campagnard
Artaban
Brutal
Brutus

Tendresse van de Stokerij
Ursula
Sphere
Sissi van de Kerkenhofstede
Balneare de la Chevrate
Paola van de Stokerij
Romantique
Riante de Ramatenne
Regente du Molina
Oogappel van de Pannemeers
Gouden Polder Hannelore
6708
Ruby van ’t Elzenhof
Roos
Nimf van de Kleibeke
Patsy van ’t Hof ter Linie
Surprice van de Stokerij
Parfum van de Stokerij
Hypocrite 2067 Boucheroule
217 Hedrika

R. Monbaliu, Jabbeke
H. Redant, Erpe-Mere
J. P. en V. Brouillard, Ronse
P. Gillis, Watervliet
F. Taveirne, Poesele
R. Monbaliu, Jabbeke
J. P. en V. Brouillard, Ronse
F. Taveirne, Poesele
L. Goddeeris, Diksmuide
J. A., Ruiselede
Prokes BVBA, Ransberg
De Brandt, Oordegem
E. Onghena, Kallo
S. Serpieters, Jabbeke
H. Passchyn, Desselgem
M. Demaegdt, Keiem
R. Monbaliu, Jabbeke
R. Monbaliu, Jabbeke
Prokes BVBA, Ransberg
H. Redant, Erpe-Mere
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