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Braxtontelg Roxcheyenne des Marbo verkozen tot schoonste van Antwerpen

Winst voor Van Hoof
Een titel bĳ rood en een titel bĳ zwart. De fokdag in Oostmalle
was wederom succesvol voor Patrick, Linda en Jo Van Hoof met
hun kroonjuweel Braxtondochter Roxcheyenne des Marbo. Bĳ
roodbont pakte Bie Ceursters uit Merksplas twee keer de zege.
tekst Annelies Debergh

V

eel zon, genoeg koeien maar weinig publiek. De bezoekersaantallen
liepen terug op een voor de rest feilloze
editie van de Antwerpse provinciale. Het
bordjessysteem bleef achterwege in Oostmalle. In duo’s mocht de jury haar oordeel vellen. Zo stemden Mieke Vander
Schueren en Nico Bons bĳ de zwartbontvaarzen eenduidig af op de fraai belĳnde
Diamant Kroella (v. Fever) van de familie Op
’t Roodt en Marcel en Tjebbe Huybrechts.
Ze had in de voormiddag Atlantis (v. Doorman) van Patrick, Linda en Jo Van Hoof
uit Mortsel op afstand gehouden met haar
lengte, stĳl en hoge achteruier. Die stĳl en
kracht brachten haar ook vóór de jeugdiger en erg sterk gebeende reservekampioene Pippa (v. Windbrook) van Alfons
Hoefkens uit Kontich.
Met vier klassen jonge koeien was deze
categorie het dichtst bevolkt. Fokstal Van
Hoof wist daarin stand te houden met onder meer Duf Gaieté (v. Jordan) die in een
sterke reeks de stalgenotes Nautica des
Marbo (v. Baxter) en Sandy (v. Denzel) achter zich had gelaten. Met de krachtige
Elora 1 (v. Seaver) en in haar kielzog de
fĳngebouwde Nortop (v. Dempsey) baanden respectievelĳk de familie Op ’t Roodt
en Hoefkens zich een weg naar de ﬁnale.
Metje (v. Dorcy) van de familie Quirĳnen
uit Merksplas toonde veel power en imponeerde met haar fraaie uier en kon in de
reeks Cameron (v. Antares) van Van Hoof
op afstand houden. Met Roxcheyenne des
Marbo (v. Braxton) had Van Hoof een andere belangrĳke troef in handen. Haar
vast opgehangen en ragfĳn beaderde uier
en balansrĳke frame leverden haar het
kampioenslint – en later ook het algemeen kampioenschap – op vóór stalgenote en reservekampioene Duf Gaieté.
Met Herto 218 (v. Matson) kon Van Hoof
zich bĳ de volwassen koeien tot de kanshebbers rekenen. Een betere melkvorm

door een kortere lactatie brachten haar
alvast vóór Baladine de Franlieu (v. Texas)
van Quirĳnen. In de ﬁnale legde Aida (v.
Cassano) van Jos Buyens uit Gierle haar
het vuur aan de schenen. Met succes: de
langgerekte en melkrĳke Aida hield na
Denzel Sindy (v. Denzel) van Luc en Stĳn
Peeters uit Nĳlen ook Herto 218 op afstand. De pupil van Van Hoof werd reserve, het kampioenslint eindigde bĳ Aida.
Met reekswinnaar Katrycha (v. Cafe) in de
ﬁnale bĳ de roodbonte vaarzen kon Van
Hoof ook bĳ rood scoren. Met extra veel
stĳl versloeg Katrycha in de ochtend Designdochter 1349 Daisy van Jim Pluym uit
Lille. In de ﬁnale ontmoette ze de stalgenotes Fien 53 (v. Valentina) en Filomeen 2 (v.
Jotan) van de familie Blockx uit Arendonk,
maar ook zĳ konden geen weerwerk bieden. De stĳlvolle Katrycha werd vaarzenkampioene, met Daisy in haar kielzog.

Diamant Kroella (v. Fever), kamp. vaarzen zwartb.
Productie: 2.01 151 5498 3,82 2,94 l.l.

Roxcheyenne des Marbo (v. Braxton),
kampioene midden en algemeen kampioene zwartb.
Productie: 2.00 385 9895 3,85 3,22

Twee keer voor Ceursters
Bĳ de jonge koeien kwam een eind aan
het overwicht van Van Hoof. Zĳn Texasdochter Ariane bleef in de ochtend Lemonddochter Milka 138 van Quirĳnen
voor. Met meer melk in de uier kon de
vlot stappende Milka later op de dag beter
overtuigen. Daetane de Roccafarm (v. Jotan)
van Bie Ceursters-Verheyen uit Merksplas
eindigde met veel inhoud en kracht voor
Bieke (v. Malando) van Herman Stevens uit
Westmalle en bleef voorop in de ﬁnale.
Daetane werd kampioene, Milka reserve.
Ceursters bleef ook bĳ de oudere koeien
aan zet. De stĳlvolle en iets ruimer maar
erg fraai geuierde Classicdochter Petina
won in de reeksen van de oudmelkte Sara
1807 (v. Savard) van Jim Pluym. Iris (v.
Exellent) van Ben Verheyen uit Merksplas
en Lilli (v. Lichtblick) van familie Mertens
uit Turnhout poogden langszĳ te komen.
Maar het jongste duo regeerde. Petina
pakte het lint met Sara als reserve. l

Daetane de Roccafarm (v. Jotan), kamp. midden rood
Productie: 3.09 442 12.892 4,31 3,63

Film Oostmalle
Een video van de keuring
vindt u in de Veeteelt-app en
op www.veeteelt.nl.
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