K E U R I N G

4858 (v. Héroïque),
kampioene vaarskalveren

Adajio de Bray levert twee kampioenen in Geel

Ramona aan zet
Weeral Adajio de Bray. Ook op de provinciale fokdag in Geel zet
de zwarte Empirezoon zijn zegereeks voort. De fokkerij ‘van
Perenhof van Louis De Weerdt zegevierde met Ramona.
8595 (v. Adajio),
kampioene middenklasse vaarzen

tekst Annelies Debergh

O

ndanks de sneeuw en de ijzige kou
vond op 20 januari de Antwerpse
provinciale witblauwprijskamp in Geel
plaats in de verwarmde campushal van
de landbouwhogeschool HIK in Geel. Het
deelnemersveld was beperkter dan voorheen. Zo telde de catalogus nu een totaal
van 66 dieren uit 22 fokstallen.
De uiteindelijke kampioenen waren er
niet minder om. In de categorie van de oudere koeien was zo Ramona van Perenhof (v.
Germinal) uit de fokkerij van Louis De
Weerdt uit O.L.V. Waver te zien. De Germinaldochter toonde mooie vleeslijnen
en imponeerde in haar reeks. Ook het
kampioenslint eindigde om haar borst.
Voor Louis De Weerdt was Ramona niet
het enige succes. Zijn fokkerij kwam ook
met Viki van Perenhof nog even in de spotlichten te staan. De fokstal behaalde onder aanvoer van kampioene Ramona de
zege bij de bedrijfsloten voor de koeien.
De fraai bevleesde Davidsondochter Viki
was de sterkste in haar reeks, maar de
overwinning was een brug te ver.
De eer in de middencategorie vrouwelijke

runderen viel uiteindelijk te beurt aan het
nummer 8595 van Viktor en Bart Noeyens
uit Merksplas. De zwartgevlekte en lange
Adajiodochter was twee weken eerder in
Gent te zien bij Vlaanderens mooiste witblauwen op de CRV Koe-Expo. Dit keer
was de fijnbevleesde 8595 van Noeyens de
sterkste in haar reeks en herhaalde haar
favorietenrol in de kampioenschappen.
Ramona van Perenhof (v. Germinal),
kampioene koeien

Logische kampioenstitel
De jongste categorie kwam op naam van
4858 van Jozef Van Hal uit Vosselaar. De
fijn bevleesde Héroïquedochter was achteraf opgegeven en daardoor toegevoegd
aan de catalogus. Maar de pupil wist de
concurrentie goed af te houden en hield
stand, met de kampioenstitel tot gevolg.
Een logische kroning tot kampioen was er
voor de enige deelnemer in de oudere stierenreeks. 6402 van de Mortels (v. Ebony) van
Jan Van Crombrugge uit Lille kreeg daar
het lint om de borst. Met Vivaldi van de
Nollekens was nog een keer een Adajiozoon
aan zet. De pupil van de familie Peeters
uit Brecht won de jongste categorie. l

6402 v.d. Mortels (v. Ebony),
kampioen oudere stieren

Tabel 1 – Rubriekswinnaars provinciale fokveedag Antwerpen (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

Vivaldi v.d. Nollekens
6402 van de Mortels
vrouwelijk 4858
8595
Viki van Perenhof
Ramona van Perenhof
bedrijfsloten vaarzen
koeien
mannelijk

geb.dat.

vader

m.vader eigenaar, woonplaats

02-10-2011
23-04-2011
14-11-2011
08-10-2010
09-12-2009
19-11-2006

Adajio
Ebony
Héroïque
Adajio
Davidson
Germinal

Odilon
Empire
Black
Germinal
Osborne
Osborne

fam. Peeters, Brecht
J. Van Crombrugge, Lille
J. Van Hal, Vosselaar
V. en B. Noeyens, Merksplas
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
C. Oostvogels, Hoogstraten
Perenhof bvba, O.L.V. Waver

Vivaldi v.d. Nollekens (v. Adajio),
kampioen jonge stieren
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