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Marc Versprille scoort vier keer in Oostburg

Vier van de acht
In een bloedvorm verkeerde ze, Ymelde du Paillaert (v. Magistrat)
van Marc Versprille uit Groede. Ze trok het spoor voor drie andere

Van het Oudeland Giovanni (v. Kimono),
kampioen stierkalveren 0-7 maanden

zegevierende stalgenoten op de Zeeuwse witblauwkeuring.
tekst Annelies Debergh

E

en vrij zonnige en drukbezochte
marktdag in Oostburg is het traditioneel terugkerende tafereel voor de
jaarlijkse veetentoonstelling. Talrijke bezoekers nemen er de tijd om de massale
en rijkelijke vleespartijen van de witblauwen te aanschouwen. Elf inzenders
brachten een zeventigtal dieren voor.
Voor Marc Versprille uit Groede staat
deze editie van de Zeeuwse keuring te
boek als een topdag. De fokstal ‘ut de
Groe’ rijfde viermaal de nationale driekleur binnen op een totaal van acht te
verdelen kampioenslinten. Zo trok de
massale Magistrattelg Ymelde du Paillaert
vóór stalgenote Tosca van de Breesteeg (v.
Despote) onverbiddellijk aan het langste
eind in de finale bij de koeien.
Met haar bekroning in de eindstrijd bij
de gekalfde vaarzen wist ook Ivina ut de
Groe (v. Magnolia) haar reekswinst te bevestigen. Daarin kwam de fraaie Ivina
door haar correcte staartinplant, lengte
en prima bespiering op kop en eindigde
zo vóór Van Zwaanhof Fatima (v. Fétiche)
van Walter Onderdonck uit Eede.
Met Katy ut de Groe (v. Germinal) hield
Versprille ook in de finale bij de pinken
een ijzer in het vuur. Colosdochter Savita
van de Gouden Polder van Eric van de Pol

uit Waterlandkerkje wist de jury met
haar fijne en breed bespierde lijf te bekoren en hield ook reekswinnaar Eva 1 van
de Grotewaard (v. Occupant) van maatschap Vonk uit Noordeloos op afstand.
Ook in de categorie vaarskalveren kwamen beide fokkers tegenover elkaar te
staan. Zou de breed bespierde reekswinnaar Tessa van de Gouden Polder (v. Adajio)
van Van de Pol of juist de fijn bevleesde
en nog erg jeugdige Lieven ut de Groe (v.
Imperial) van Versprille het halen? De
eindwinst was voor Lieven ut de Groe.
Met de kroning tot Miss Toekomst versloeg de Imperialtelg ook stalgenote
Klaartje ut de Groe (v. Kimono), die winnaar was bij de vaarzen van zeven tot
twaalf maanden.
Met de brede en fraai geschouderde Van
het Oudeland Giovanni van familie De Vos
uit Ooltgensplaat scoorde fokstier Kimono ook bij de stierkalveren. Giovanni
won unaniem vóór Tarzan van de Gouden
Polder (v. Boherard Cantona) van Eric van
de Pol.
Bij de stieren tot twee jaar liet Clovis de
Bray van De Smidt uit Eede van zich spreken. De Iglozoon was vergezeld van zijn
Waalse fokker. De lengte in zijn mooi bespierde lijf leverde hem de titel op. l

Tabel 1 – Rubriekswinnaars fokveedag Oostburg (kampioenen vetgedrukt)

Clovis de Bray (v. Iglo),
kampioen stieren 1-2 jaar

Klaartje ut de Groe (v. Kimono),
kampioene vaarskalveren 7-12 maanden

Savita van de Gouden Polder (v. Colos),
kampioene pinken vanaf 1 jaar

categorie naam dier

geb. dat.

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

mannelijk Van het Oudeland Giovanni
Louie van de Roomspolder
Clovis de Bray
vrouwelijk Lieven ut de Groe
Tessa van de Gouden Polder
Klaartje ut de Groe
Savita van de Gouden Polder
Eva 1 van de Grotewaard
Ivina ut de Groe
Ymelde du Paillaert
bedrijfsgr. vrouwelijk jong
vrouwelijk midden
vrouwelijk oud

06-03-2011
28-10-2010
29-11-2009
13-04-2011
27-01-2011
24-10-2010
13-02-2010
01-11-2009
30-09-2008
29-05-2006

Kimono
Etna
Iglo
Imperial
Adajio
Kimono
Colos
Occupant
Magnolia
Magistrat

Paysan
Judoka
—
Magnolia
Eternel
Occupant
Eternel
Jan
Emigré
Notez-Le

J. P. de Vos, Ooltgensplaat
mts. A. C. Dingemans en K. E. M., Eede
M. A. M. de Smidt, Eede
M. I. Versprille, Groede
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
M. I. Versprille, Groede
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
mts. Vonk, Noordeloos
M. I. Versprille, Groede
M. I. Versprille, Groede
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
M. I. Versprille, Groede
M. I. Versprille, Groede

Ymelde du Paillaert (v. Magistrat),
kampioene koeien minstens 2 keer
gekalfd
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