KERSTQUIZ PRIJSUITREIKING

Vijf hectare maiszaad
voor Miranda Rongen

De verschillende winnaars van de VeeteeltVlees-kerstquiz ontvingen
hun prijs uit handen van de verschillende sponsoren. De familie Rongen werd verblijd met maiszaad van KWS. Krachtvoer van Aveve was
er voor de familie Vanhaemeesch.
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nthousiast en toch wat verbaasd. Zo reageert Matt
Rongen als hij hoort dat zijn vrouw Miranda Rongen de winnaar is van de kerstquiz van VeeteeltVlees. ‘Ik vul de kerstquiz al jaren in, maar win nooit
wat. Nu heeft Miranda hem ingestuurd en wint ze meteen de hoofdprijs.’ Matt Rongen schiet in de lach.
De uitspraak van de vleesveehouder uit Wanroij betekent niet dat hij niet blij is met winst van zijn vrouw
en de hoofdprijs van de kerstquiz 2021. Integendeel, de
5 hectare mais die Paul van den Biggelaar namens KWS
aanbiedt, kan hij heel goed gebruiken.

Samen met Miranda fokt en mest hij blondes af onder de
stalnaam Mamironshoeve. Alle koeien worden drachtig
via ki, zo meldt Matt. Ze fokken sterke koeien, die ook in
het natuurgebied gezond blijven en ze werken veel met
een vaste slager. De meeste stieren vinden hun weg in de
fokkerij. De kerstpuzzel maakten Matt en Miranda dit
jaar samen. ‘Het is echt zoeken naar de juiste antwoorden en meestal zit er ergens wel een vraag in die je echt
goed moet lezen’, aldus Miranda. Dat is dit jaar in elk
geval goed gelukt; het leverde ze zelfs de hoofdprijs op.

Vroegrijpe mais met plantmassa

Met hun tweede plaats wonnen Luc en Bruno Vanhaelemeesch uit Watervliet 500 kilogram kalvervoer
nr. 104 Startflakes Extra. Hun prijs van veevoederproducent Aveve kregen ze uit handen van Domien Dobbelaere, rundvee-adviseur bij Aveve.
Een derde prijs was er voor Rudi Dhaen uit Lokeren. Hij
kreeg van fokkerijorganisatie CRV 25 vruchtbaarheidshandelingen en 15 rietjes SiryX aangeboden. l

‘We houden 80 dieren van het ras blonde d’Aquitaine op
50 hectare natuurgrond en daarnaast telen we jaarlijks
5 hectare mais’, zo beschrijft Matt de bedrijfsvoering. ‘Ik
wil een vroegrijpe mais met een hoge plantmassa en een
kolf van het denttype voor de juiste zetmeelkwalilteit’,
zo stelt Matt, die bij de maisteelt duidelijk niet over een
nacht ijs gaat.
Matt en Miranda Rongen (links) ontvingen hun prijs uit handen van
Paul van den Biggelaar van KWS

Vlotte start met kalvervoer

Bruno (links) en Luc Vanhaelemeesch kregen hun Aveve-prijs van
rundvee-adviseur Domien Dobbelaere (rechts)
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