Fokkerij van Marc Versprille triomfeert op witblauwkeuring regio West

Vijf keer ‘Ut de Groe’
Met de verandering van locatie van Oostburg naar Sluis kreeg de
witblauwkeuring regio West een nieuw decor. Net als vorig jaar
trok fokker Marc Versprille uit Groede weer aan het langste eind.
tekst Annelies Debergh

Z

e stond er weer prima voor, Magistratdochter Ymelde du Pailaert van
Marc Versprille uit Groede. De nationaal
witblauwkampioene van Nederland zette haar triomftocht ook in Sluis door en
voegde voor het tweede opeenvolgende
jaar ook de titel van beste koe op de witblauwkeuring regio West aan haar palmares toe.

Ymelde was niet de enige pupil van Versprille die indruk maakte op de keurmeesters. Zo trok ook Germinaldochter
Katy ut de Groe de aandacht met haar fijne
vleeslijnen, fraaie lengte en goede onderbil. De titel bij de gekalfde vaarzen was
de hare.
Nog drie keer toonde fokstal ‘Ut de Groe’
van Versprille zich van zijn sterkste kant.

Dat was onder meer het geval bij de
beide jongste categorieën van respectievelijk de vaarzen en de stieren. Daar
trokken achtereenvolgens Specimentelg
Mississippi ut de Groe en Imperialzoon Matijs ut de Groe aan het langste eind in de
finale. Door zijn extra breedte in de rug
en opvallend diepe broek eindigde Matijs
vóór de jongere nummer 0015 (v. Adajio)
van de familie Poissonnier uit Eede.
De vijfde zege kreeg Marc Versprille met
Leonardo ut de Groe te pakken. Leonardo
haalde eerder op de dag winst in een
mooi aansluitende reeks stieren tussen
zes en twaalf maanden. De ronduit brede
en correcte winnaar kon ook in de finale
standhouden en eindigde zo vóór Bart
104, een fraai bespierde Blakzoon van
maatschap Calus-Casteleijn uit Sluis.

Savita ook in herhaling

De kampioenen, v.l.n.r.: Clovis, Leonardo, Matijs, Mississippi, Diana, Katy, Savita en Ymelde
Tabel 1 – Reekswinnaars fokdag Belgisch witblauw te Oostburg (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb. dat.

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

mannelijk

0015
Matijs ut de Groe
Union van de Gouden Polder
Bart 104
Leonardo ut de Groe
Massa van de Roomspolder
Clovis de Bray
Mississippi ut de Groe
Diana van de Grotewaard
Marissa van de Roomspolder
Maxima van de Roomspolder
Temptation van de Gouden Polder
Katy ut de Groe
Savita van de Gouden Polder
Van Zwaanhof Fatima
Ymelde du Paillaert
vrouwelijk jong
vrouwelijk midden
vrouwelijk oud
mannelijk jong

10-06-2012
27-03-2012
04-02-2012
24-01-2012
19-09-2011
13-04-2011
29-12-2009
14-02-2012
02-11-2011
11-09-2011
07-07-2011
13-02-2011
20-06-2010
13-02-2010
03-04-2008
17-02-2007

Adajio
Imperial
Adajio
Blak
Kimono
Imperial
Igloo
Specimen
Ladislas
Imperial
Adajio
Adajio
Germinal
Colos
Fétiche
Magistrat

Itou SF
Magnolia
Germinal
Danseur
Germinal
Cubitus
Elan
Magistrat
Artaban
Cubitus
Cubitus
Germinal
Ecrin
Eternel
Artaban
Notez-Le

F. P. Poissonnier, Eede
M. I. Versprille, Groede
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
mts. Calus-Casteleijn, Sluis
M. I. Versprille, Groede
mts. Dingemans, Eede
M. A. M. de Smidt, Eede
M. I. Versprille, Groede
mts. Vonk, Noordeloos
mts. Dingemans, Eede
mts. Dingemans, Eede
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
M. I. Versprille, Groede
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
W. A. R. Onderdonck, Eede
M. I. Verspille, Groede
mts. Vonk, Noordeloos
E. M. van de Pol, Waterlandkerkje
M. I. Versprille, Groede
gebr. Gijzels, Aardenburg

vrouwelijk

bedrijfsgr.

Behalve de fokkerij van Versprille liet
ook maatschap Dingemans zich meerdere keren opmerken in de voorste linies
van de reeksen. Drie keer behaalde de
fokkerij ‘Van de Roomspolder’ rubriekswinst. Zo kwam onder meer Marissa van
de Roomspolder in de finale bij de vaarzen
van zes tot twaalf maanden. De Imperialdochter haalde het in een spannende
reeks, maar moest in de finale buigen
voor Diana van de Grotewaard (v. Ladislas)
van maatschap Vonk uit Noordeloos.
Ymelde du Paillaert was overigens niet
de enige die in herhaling ging op de witblauwkeuring regio West. Ook Clovis de
Bray (v. Iglo) kwam opnieuw in de keuringsring en kwam op winst uit bij de
oudere stieren.
Ook Savita van de Gouden Polder van Eric
van de Pol uit Waterlandkerkje was na
haar optreden in Oostburg afgelopen
jaar al aan het opnieuw talrijk opgekomen publiek gewend. De Colosdochter
was flink geëvolueerd en imponeerde bij
de gekalfde vaarzen met haar uitgezwaarde, zwartgevlekte lijf en fijne
vleeslijnen. Met die kwaliteiten stuurde
ze Van Zwaanhof Fatima (v. Fétiche) van
Walter Onderdonck uit Eede naar het
tweede plan.
De organisatie kon met een nieuwe locatie, een negentig catalogusnummers en
een fraaie voorbrengwedstrijd voor kinderen op een geslaagde editie terugkijken. Wat nog ontbrak was de zon. l
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