KEURING BOGAARDEN

Primeur blondefokdag
in Bogaarden

De balans van de debuterende blondefokdag kwam op een totaal van
85 deelnemers uit 9 fokstallen te staan. Blondefokkers Luc De Bel uit
Lotenhulle en Carl Mintjens uit Oostmalle speelden de hoofdrollen op
de eerste editie van de prijskamp op de jaarmarkt in Bogaarden.
TEKST ANNELIES DEBERGH

V

oor het eerst nam het blonde d’Aquitaineras deel
aan de prijskamp in Bogaarden. Op het eind van
de dag kwamen blondefokkers Luc De Bel en Carl
Mintjens recht tegenover elkaar te staan met elk een bedrijfsgroep. Nadat ze beiden vrijwel alle reekswinsten op
hun naam hadden gekregen, stuurden Mintjens uit Oostmalle en De Bel uit Lotenhulle elk een gemengde groep
van hun beste keuringsnummers naar voren op de eerste
blondefokdag in Bogaarden. Met zijn uniformer lot fokdieren trok Mintjens daarbij aan het langste eind.
Voor beide fokkers betekende het aaneenrijgen van reeksen kampioenswinsten een mooie bevestiging van hun
fokkerij. Al kwam dat voor een deel door de grote delegatie fokdieren die ze instuurden. Voor een eerste editie lag
het niettemin moeilijk. Zonder meer was het fraaier geweest als de titelkandidates uit diversere hoeken waren
afgevaardigd. Het had ongetwijfeld het draagvlak voor
de keuring in de toekomst nog vergroot.

Goed Idéalbloed
Het kwam zo vaak tot een-tweetjes tussen dezelfde fokstallen. Een voorbeeld was de finale bij de jonge stieren.
Idéalzoon Supra van Carl Mintjens pakte daar de zege en
gaf de ruim twee maand jongere Santiago (v. Orlando) van
Luc De Bel het nakijken. Idéaldochter Sanne van Mintjens
was dan weer de sterkste bij de jongste groep blondevaarzen. In haar reeks won ze vóór Mondolidochter Salinka
van Kristof Bettens uit Grimbergen.
Rivery (v. Eperon) van Floris en Carl Arnauts uit Glabbeek
was bij de oudere vaarzen met haar elegante lijf, extra
lengte en correct bekken Polyxena (v. Osasis) van De Bel
te snel af. Sanne trok aan het langste eind met de titel
bij de jonge vaarzen en de beloftevolle bekroning Miss
Future, met stalgenote Sonja (v. Nadal) op de reserveplek.
Bij de vrouwelijke middencategorie pakte Luc De Bel
met Copodochter Pam en Fromantdochter Oderieke dubbele winst. De fokker ontving voor de elegante Pam
het kampioenslint, de reserverol was voor haar stalgenote weggelegd. Weer een andere zege verdiende de
fokker met Noblesse (v. Titan) bij de oudere koeien en
de zoogstellen.

Bij de middencategorie stieren pakte de best ontwikkelde
Rafale (v. Neo) van Luc De Bel de reekswinst, vóór de fijnere Romao (v. Narvalo) van Marnic Loterman uit Brakel.
Op basis van elegantie en extra finesse bemachtigde ook
Rabot (v. Léandre) van De Bel een finaleplek, vóór Poulidor
(v. Jacob) van Veehof nv uit Zwevezele. Rafale pakte de
kampioenstitel en liet stalgenoot Rabot achter zich.

Indrukwekkende stieren
De oudere stieren maakten zonder meer indruk rond de
ring. Hulkzoon Pastis moest in zijn rubriek afrekenen met
de gerekte Pedro (v. Magnific) van Jan Opsommer uit SintKwintens-Lennik. Ook was er concurrentie van Mandarinzoon Panda van Nicolas De Pagie uit Wuustwezel. Het
fractie betere beengebruik – voor juryleden Henk Tessemaker uit Nederland en Bert Groen uit Denemarken een
belangrijk keurkenmerk – bracht Pastis definitief op kop.
Fromantzoon Osasis van De Bel hield Naif (v. Jim) van Marnic Loterman en Jan Opsommer op afstand, maar kon
in de finale geen potten meer breken. De kampioenstitel
eindigde bij Hulkzoon Pastis van Mintjens. l
Sanne (v, Idéal), eig.: Carl Mintjens, kampioen jonge vaarzen en Miss Future
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