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Van de Vĳver en Verhelst beheersen Oost-Vlaamse provinciale prĳskamp

Goud voor Hidea en Failue
Met zĳn lange traditie brengt de fokdag in Beveren nog altĳd
ﬂinke aantallen koeien op de been. Een beperkt groepje fokkers
kon de Oost-Vlaamse prĳskamp domineren. Twee titels voor
Verhelst, drie voor Van de Vĳver was de balans.
tekst Annelies Debergh

M

ooi weer is net als vele koeien een
traditioneel ingrediënt van de prĳskamp in Beveren. Het roodbonte deelnemersveld was kleiner dan het zwartbonte, maar toonde toch veel kwaliteit.
Zo getuigde bĳ de vaarzen de jeugdige
Jody (v. Debonair) van Tom Van de Vĳver
uit Melsele van sterk opgehangen melkklieren. Stalgenote Indiana (v. Attitude)
toonde in rug en front meer kracht. Die
kracht bracht haar in de reeks boven
Innocentia van de Korenheie (v. Picolo) van
Marc De Paep en Veerle Vercauteren uit
Melsele. In de ﬁnale eindigde Indiana op
één, stalgenote Jody op twee.
Van de Vĳver kwam ook bĳ de jonge
koeien met Idealtelg Hadja overtuigend
voor de dag. De krachtige Hadja won
met extra veel melkopdruk van Ditske 2
van de Korenheie (v. Hvezda), een pupil van
Marc De Paep. Met Hadja als kampioene
eindigde Ditske 2 als reserve.
Met ook Birma 2 van de Korenheie (v. Za-

Hidia (v. Destry), alg. kamp. zwartbont
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bing) in de strĳd gooiden Marc De Paep
en Veerle Vercauteren nog meer gewicht
in de schaal bĳ de oudere roodbontkoeien. Meer stĳl had Birma de voorkeur gegeven boven stalgenote Elenora van de Korenheie (v. Classic). Zo stĳlvol als ze de
ring binnenkwam, zo glansrĳk was de
zege voor Failue de l’Herbagère van Thomas De Brabander uit Eeklo. De Waals
gefokte Savarddochter was eind 2015 de
beste roodbonte op de nationale in Brussel. De balansrĳke Failue kwam, zag en
overwon, vóór reservekampioene Birma
2 en pakte in de slotetappe de algemene
titel roodbont.

Dubbele winst voor Verhelst
Net als bĳ roodbont trok één fokker ook
bĳ zwartbont de meeste titels naar zich
toe. Met Stanleycupdochter Ivana aan
kop van de eerste vaarzenreeks was de
dag voor Geert Verhelst uit Melsele goed
begonnen. Met veel lengte in haar skelet

eindigde ze voor Jessica (v. Zelgadis) van
Luc De Kerf uit Zwĳndrecht. Met ook
Ideal (v. Lauthority) en Ilize (v. Stanleycup)
in de ﬁnale voorzag Verhelst in drie van
de vier titelkandidates. De grote en sterk
geuierde Ideal speelde met een vlotte
stap de meeste troeven uit. Ideal won,
stalgenote Ivana was reserve.
Met Hastalavista (v. Windbrook) en Himalaya (v. Duplex) kwam ook in de middenklasse het overwicht uit de stal van Verhelst. De fraai geuierde Hilloford van de
Kouterhoeve (v. Bookem) van Marc Rossaert stond ook in de ﬁnale. Zou het gerekte frame van de imposante Himalaya
of juist de fraaie melkopdruk van Hilloford het halen? Himalaya pakte de titel
met Hilloford in de secondantenrol.
Vier titelkandidates uit vier verschillende fokstallen was de balans bĳ de oudste
zwartbontcategorie. De aansprekende
lengte en de sterk opgehangen uier van
Hidia (v. Destry) van Van de Vĳver brachten haar in de reeks voor Helaasheid van
de Kouterhoeve (v. Damion) van Marc Rossaert uit Belsele. Door haar prille lactatiestadium miste Gloria (v. Derek) van
Geert Verhelst wat aan kracht, waar Erna
(v. Powerhouse) van De Kerf van kon proﬁteren met reekswinst. Met haar hoog
opgehangen melkklieren pakte de compacte en balansrĳke Hidia overtuigend
de zege voor Erna en tot slot ook de algemene titel bĳ zwartbont. l

Failue de l’Herbagère (v. Savard), algemeen kampioene roodbont
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