K E U R I N G

Mannelĳk fokvee vrĳ van mutaties heel genietbaar
in het West-Vlaamse Wulpen

Stierenshow
Invicible (v Stavele),
kampioen jonge stieren

Voor menig bezoeker aan de West-Vlaamse fokveedag mocht
het gerust wat meer zĳn in aantal dieren en deelnemers. Maar
de kwaliteit was op het appel: in het vrouwelĳk vee en mag het
eens anders, ook bĳ de stieren.
tekst Guy Nantier
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D

oorgaans stellen de stierenrubrieken
nog weinig voor op fokveedagen. Maar
het kan ook anders. Op de West-Vlaamse
keuring te Wulpen kreeg het publiek nog
eens goed gevulde en kwalitatief hoogstaande reeksen met jonge fokstieren te
zien. En als kers op de taart vermeldde de
catalogus ook of de jonge dekstieren vrĳ
waren van erfelĳke mutaties.

Lust voor het oog
In de eerste rubriek was er rubriekwinst
voor Irmin van het Caloenhof (v. Attribut)
van Kristof De Fauw uit Tielt. Irmin bezat van het koptrio, alle vrĳ van de gekende erfelĳke mutaties, het beste compromis tussen hoogtemaat, beenwerk en
bespiering.
De tweede reeks stieren van 10 tot 18
maanden waaruit later ook de kampioen, Invicible van Stavele kwam, was een
lust voor het oog. De door Pascal Decroos
uit Stavele gefokte Manitouzoon won
het van de op de 1b geplaatste 0372 van
Daisel (v. Origan) van Lieven Goddeeris
uit Beerst door een bredere voorhand en
rugpartĳ, een betere staartinplant en

droog en fĳn beenwerk. 0372 was in achteraanzicht wel ronder in de achterhand
en expressiever in de aflĳning van de
vleesspieren maar in zĳaanzicht was hĳ
wel minder diep gebild. Het beenwerk
van de Origanzoon was dan weer minder
correct dan bĳ Origi van de Sĳsloberg (v.
Benhur) van Ivan Brouckaert uit Ruddervoorde. Origi showde van het koptrio
wellicht de beste benen in gebruik en op
stand maar overtuigde minder in de
vleespartĳen.

Spannende finale jonge vaarzen
Het vrouwelĳk vee te Wulpen was van
oudsher weer top. We onthouden vooral
de spannende finale bĳ de jonge vaarzen. De jury had er de keuze tussen een
zwaar economisch vleesdier, Nita van de
Sĳslberg (v. Kilowatt) van Ivan Brouckaert,
een groot, lang puur vleestype, Idole van
de Stokerĳ (v. Machinal) van Roger Monbaliu uit Jabbeke, en een dier met veel
breedte en vleesexpressie maar niet te
groot voor de leeftĳd, Imagination van Willecome (v. Leonardo) van Luc David uit
Tielt. Imagination won. l

stieren

naam dier

Ilian v.h. Caloenhof
Invicible v. Stavele
Indoor v.d. Fonteinhoek
Nicolon de Bomal
vrouwelijk
Imagination v. Willecomme
Nita v.d. Sijsloberg
Idole v.d. Stokerij
Hannelore v.d. Stokerij
Gantoise de Mahoney
Juliette v.d. Sijsloberg
bedrijfsgroepen stieren
vaarzen

geb. datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

03-08-2013
26-03-2013
18-01-2013
23-09-2010
22-07-2013
06-06-2013
16-03-2013
02-09-2012
30-06-2011
07-02-2009

Empire
Optimum
Ewald
Houblon
Dandi
Germinal
Fetiche
Fetiche
Fakir
Dafydd

K. De Fauw, Tielt
P. Decroos, Stavele
L. Lameire, Dentergem
C. Moenaert, Bovekerke
L. David, Tielt
I. Brouckaert, Ruddervoorde
R. Monbaliu, Jabbeke
R. Monbaliu, Jabbeke
bvba de Mahoney, Pittem
I. Brouckaert, Ruddervoorde
L. Goddeeris, Beerst
R. Monbaliu, Jabbeke

Nelson
Manitou
Adam
Adajio
Leonardo
Kilowatt
Machinal
Argan
Adajio
Gaius

Imagination v Willecomme
(v. Leonardo), kampioene jonge vaarzen

Gantoise de Mahoney (v. Adajio),
kampioene gekalfde vaarzen

Tabel 1 – Rubriekwinnaars keuring Wulpen (kampioenen vetgedrukt)

categorie

Nicolon de Bomal (v. Adajio),
kampioen oude stieren

Juliette vd Sĳsloberg (v. Gaius),
kampioene koeien
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