KEUR I NG

Alle kampioenen van Zuid-West op een rĳ: v.l.n.r. Ĳlco, Pablo, Xeres, Linda, Oprah, Padana, Panama en Susanne

Fokstal Ut de Groe behaalt vĳf op acht titels te Sluis

Zeeuwse uitblinker
De ‘live’ demo over de herkomst van het vlees op het bord werd
gesmaakt door de talrĳke bezoekers te Sluis. Maatschap VersprilleHarms beleefde een superdag op de regiokeuring Zuid-West.
tekst Guy Nantier

‘E

n de tong?’, riep een omstander.
‘Ja, óók heel lekker’, antwoordde
de guitige Patrick Gĳzels. De ‘live’ demo
over de herkomst van het stukje vlees op
het bord en de plek waar dat stukje vlees
zich op het dier bevindt door deelnemend
veehouder Gĳzels was dé nieuwigheid op
de 78e veetentoonstelling van regio Zuid-

West te Sluis. Het applaus van de rond de
keuringsring hangende toeristen en van
collega’s voor de grappige, maar deskundige uitleg kwam niet uit de lucht vallen.

Jong geweld
Onder begeleiding van de beiaardklok
van Nederlands’ enige belfort op de

Tabel 1 – Rubriekwinnaars fokveedag regio Zuid-West (kampioenen vetgedrukt)

naam dier
WSPVXFMČL Susanne 69 Grotewaard
Panama ut de Groe
Valerie van de Grotewaard
Padana ut de Groe
Van het Oudeland Krystle
Oprah ut de Groe
Linda ut de Groe
NBOOFMČL ċMDPWBOEF(PVEFOPolder
Quincy ut de Groe
Pablo ut de Groe
Xam van de Gouden Polder
Xeres van de Gouden Polder
Xenos van de Gouden Polder
CFESČGTHS WSPVXFMČL
NBOOFMČL
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geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

09-02-2016
22-11-2015
01-08-2015
19-02-2015
08-01-2015
20-04-2014
26-06-2011
23-03-2016
24-01-2016
24-12-2015
09-10-2015
21-04-2015
21-03-2015
jong
midden
jong
midden

Or
Emblème
Hazard
Origan
Attribut
Imperial
Imperial
Ultimo
Origan
Or
Fripon
Muscadet
Orval

Crack
Tilouis
Germinal
Germinal
Adajio
Magistrat
Magistrat
Adajio
Germinal
Fetiche
Adajio
Argan
Attribut

mts. Vonk, Noordeloos
mts. Versprille-Harms, Groede
mts. Vonk, Noordeloos
mts. Versprille-Harms, Groede
J. de Vos, Ooltgensplaat
mts. Versprille-Harms, Groede
mts. Versprille-Harms, Groede
E. van de Pol, Waterlandkerkje
mts. Versprille-Harms, Groede
mts. Versprille-Harms, Groede
E. van de Pol, Waterlandkerkje
E. van de Pol, Waterlandkerkje
E. van de Pol, Waterlandkerkje
mts. Vonk, Noordeloos
mts. Versprille-Harms, Groede
E. van de Pol, Waterlandkerkje
E. van de Pol, Waterlandkerkje

A U G U S TU S

2016

Groote Markt van Sluis pakte de fokstal
Ut de Groe uit Groede vier van de vĳf
kampioenstitels in het vrouwelĳke vee.
Voor Oprah (v. Imperial) en Linda (Imperial) was het een overwinning in herhaling. Nieuw was de titel voor de
‘gewichtige’ Padana (v. Origan) bĳ de
vaarzen en ook voor de langgerekte en
over zeer best beenwerk beschikkende
Panama (v. Embleme) bĳ de jonge vaarzen. Panama sleepte ook de titel Miss
Toekomst in de wacht.
De titel bĳ de vaarskalveren was voor
Kees en Johan Vonk uit Noordeloos met
Susanne 69 van de Grotewaard. De dochter
van Or was goed aan de maat, langgerekt
en voorzien van een ronde, brede en
scherp belĳnde achterhand.

Nog eentje extra
In het mannelĳk vee was de titel bĳ
de stierkalveren voor Ultimozoon Ĳlco
van de Gouden Polder van Eric van de Pol
uit Waterlandkerkje. Ĳlco showde een
mooie hoogtemaat en breed vleestype.
Van de Pol behaalde met Xeres (v. Muscadet) een tweede eindzege, ditmaal in de
categorie stieren van één tot twee jaar.
Xeres, die tegenover zĳn stalgenoot Xenos (v. Orval) in de ﬁnale stond, kreeg de
titel toegekend door arbiter Tony
D’Hoore omdat de tweekoppige jury –
Tiemen Cocquyt en Filip Ally – van mening verschilde.
De derde zege bĳ de stieren was alweer
voor Marc en Jeannette VersprilleHarms. Pablo ut de Groe (v. Or) zette een
zeer expressieve achterhand neer in de
showring en een uitstekende breedte in
de categorie jonge stieren tot één jaar.
Het betere beenwerk op stand en in de
stap maakte het verschil met de concurrenten en leidde Pablo naar de titel van
Mister Toekomst. Een superdag voor
maatschap Versprille-Harms. l

