KEURING OOSTMALLE

Lot bepaalt kampioene
Door verschil in smaak eindigden in Oostmalle Rona
en Heitrud ex aequo in de strijd om de dagtitel.
Na tussenkomst van de burgemeester won Rona.
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en stĳlvol en melktypisch frame of
juist meer balans en conditie. Dat was
kort gezegd dikwĳls het twistpunt in
Oostmalle tussen de twee Vlaamse juryleden Lieven Ryckewaert en Danny Verstegen
aan de ene kant en de twee Nederlandse
juryleden Ron Timmermans en Arjan van
Hest aan de andere kant. Het vertraagde de
jurybesluiten, maar kwam dikwĳls prima
tot een compromis, bĳvoorbeeld bĳ de bedrĳfsloten. Daar waar sommigen sympathie
gehad zullen hebben voor de groep van Van
Hoof-Boonen uit Mortsel, ging de jury voor
het ruim ontwikkelde, iets grove, maar zeer
sterk gebouwde vĳftal van Quirynen Dairy
Farming uit Merksplas.
Bĳ de laatste beslissing van de dag, het

algemeen kampioenschap, kwam het echter alsnog tot een onoverbrugbare ex aequo
tussen de ruim ontwikkelde en stĳlvolle
Rona (v. Gillespy) van Alfons Hoefkens uit
Kontich en de ruim bespierde, maar puik
geuierde Heitrud (v. Brawler) van Luc en
Stĳn Peeters uit Nĳlen. De organisatie besloot de aanwezige burgemeester een van
de juryleden aan te laten wĳzen wiens keuze beslissend zou zĳn voor het algemeen
kampioenschap. Het werd toevalligerwĳs
het enige Europese jurylid Danny Verstegen, die koos voor Rona.

Rona (v. Gillespy), algemeen kampioene
Productie: 2.01 379 9585 3,26 3,16

Rode Bieke prolongeert titel

Normaal gesproken was ook zeker Champie
in aanmerking gekomen voor de titel van

Bieke (v. Malando), seniorenkampioene rood
Huidige levensproductie: 1434 42.317 5,13 3,78

Tabel 1 – Kampioenen provinciale fokveedag Antwerpen (algemeen kampioene vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kamp. vaarzen zb.
res. kamp. vaarzen zb.
kamp. midden zb.
res. kamp. midden zb.
kamp. oud zb.
res. kamp. oud zb.
kamp. vaarzen rb.
res. kamp. vaarzen rb.
kamp. midden rb.
res. kamp. midden rb.
kamp. oud rb.
res. kamp. oud rb.

Sully Sally Solomon
5136
Rona
Champie
Heitrud
Sandy de Blier
Bobine
Mina 31
Sara
Affy
Bieke
Lioba 226

Solomon
Envious
Gillespy
Champion
Brawler
Denzel
Cherokee
Snowmass
Lambiek
Aram
Malando
Salve

Van Hoof-Boonen Holsteins, Mortsel
Quirynen Dairy Farming, Merksplas
Alfons Hoefkens, Kontich
Van Hoof-Boonen Holsteins, Mortsel
Luc en Stijn Peeters, Nijlen
Van Hoof-Boonen Holsteins, Mortsel
Herman Stevens, Westmalle
Buyens, Lille
Paul Van Miert, Oud-Turnhout
Pluym-Van De Perre, Lille
Herman Stevens, Westmalle
Quirynen Dairy Farming, Merksplas

algemeen kampioene. De spĳkerhard gebouwde en sterk geuierde Championdochter van Van Hoof-Boonen uit Mortsel liep
echter op een blokje en zag daardoor eremetaal aan haar neus voorbĳgaan. Ze
moest genoegen nemen met de reservetitel
achter Rona.
De keuring bĳ roodbont – van veel kleinere
omvang dan die bĳ zwartbont – kende in
Herman Stevens een dominante prĳswinnaar. Zĳn Bieke evenaarde haar prestatie
van vorig jaar door met haar lengte, fraai
gevormde kruis en hoge uier opnieuw de
seniorentitel te bemachtigen. l

Burgemeester: ‘Boeren verdienen erkenning en respect’
Inmiddels 24 jaar is Harry Hendrickx burgemeester van de gemeente Malle en even zoveel jaren reikt hij tijdens de provinciale fokveedag van Antwerpen in Oostmalle de prijzen
uit. ‘Ik ben blij dat op dagen zoals deze promotie voor de landbouw en veehouderij wordt
gemaakt. Voedselproductie is en blijft een van
de belangrijkste activiteiten in onze leefgemeenschap’, verklaart Hendrickx.
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Hoewel hij de verantwoordelijkheid draagt
over zo’n 15.200 inwoners is hij dus trouw
bezoeker van de keuring. ‘Boeren worden
soms met een scheef oog aangekeken, maar
ze verdienen onze erkenning en respect. Een
evenement als dit draagt bij aan de optimalisatie van de landbouw en het verbindt ook nog
eens mensen. Wij blijven als gemeente dit
zeker ondersteunen.’
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