KEURING EEKLO

Eerste editie in Eeklo
Met ruim veertig aanmeldingen ging de eerste Oost-Vlaamse witblauwprijskamp in Eeklo van start. In het uitsluitend vrouwelijk gezelschap
trok Guyane du Fond de Bois het dagkampioenschap naar zich toe.
TEKST ANNELIES DEBERGH

Guyane du Fond de Bois (v. Hazard),
kampioen koeien en dagkampioen

D

e open dag van de Schoolhoeve van
College ten Doorn vormde een ideale gelegenheid voor de Oost-Vlaamse witblauwfokkers om naast de fokdag
melkvee aan te sluiten met een eigen prijskamp. Het evenement bracht een veertigtal vrouwelijke deelnemers op de been uit
een tiental fokstallen. Hoewel het aantal
inzendingen met enkele afwezigen beperkt
was, lag de kwaliteit op hoog niveau. De
intermezzo’s met vakinformatie door slager en veehouder Marc Raemdonck en jurylid Carl Heyvaert, met ondersteuning van
twee jonge juryleden Baziel Van Doorne
en Andy Goorickx, gaven de fokdag extra
diepgang.
Twee keer trokken fokkers Luc en Bruno
Vanhaelemeesch richting de voorste linies.
Met hun fraai bespierde 1825 van de Oudemanspolder (v. Dodou) pakte de jongste inzending uit de fokstal winst vóór Julia van
het Kruiskenhof (v. Jet-Set) van Michael Cools
uit Sint-Laureins. In de oudste categorie

Dianthus van het Kerkemshof (v. Courtois),
kampioen jonge vaarzen

Anna van Velzeke (v. Vidal),
kampioen oudere vaarzen

bleef hun Magnolia van de Oudemanspolder
(v. Reputé) door haar iets vlottere gang vóór
stalgenote Nougatine van de Oudemanspolder
(v. Idéfix). Twee keer kwamen de pupillen
van vader en zoon Vanhaelemeesch in de
finale oog in oog te staan met andere sterke kopnummers. Daarbij een winnende
inzending van Guy Gilleman uit MaarkeKerkem. Zijn Dianthus van het Kerksemshof
(v. Courtois) pakte de aandacht met haar
fraai brede rug en ruime front, wat haar
prompt de kampioenstitel opleverde. Bij de
oude koeien toefde echter ook een pupil
van Michaël Cools uit Sint-Laureins onder
de finalisten. Guyane du Fond de Bois (v. Hazard) imponeerde in een van de boeiendere
reeksen in Eeklo.

(v. Béjard) achter zich, maar ook in de finale
was ze te sterk voor haar medestander. De
zwart-witte Guyane trok onder toeziend
oog van fokker Jean-Pierre Monfort uit Les
Avins het kampioenslint bij de koeien en
het dagkampioenschap naar zich toe.
In de middenklasse zond Gilleman nog een
gezant uit met de stralende Danseuse van het
Kerksemshof (v. Persan). De witte Petronilha
van de Slindonkhoeve (v. Vidal) van William
Goethals uit Drongen pakte winst in de
oudste middencategorie met haar fraai
bevleesde achterhand. In de finale was de
in verhouding tot haar leeftijd grote Vidaldochter Anna van Velzeke van Frederik Baele
uit Velzeke in het voordeel met haar mooie
vleeslijnen en sterk bevleesde en stevige
ruglijn, wat haar prompt het finalelint
opleverde.
Met de zomerse temperatuur, een passende locatie en mooie aantallen bezoekers
kon de prijskamp op veel bijval rekenen.
De toon voor de toekomst is gezet. l

Sterke rubrieken bij oud
Met een mooie gestalte, veel breedte van
voor tot achter en een fijn bevleesd lijf getuigde de Hazarddochter van veel klasse.
Moeiteloos liet ze stalgenote Funny de Somme

Tabel 1 – overzicht van alle rubriekswinnaars (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

vader

m.vader

geb.dat.

eigenaar, woonplaats

jonge vaarzen

1825 v.d. Oudemanspolder
Dianthus v.h. Kerksemhof
Anna van Velzeke
Danseuse v.h. Kerksemhof
Petronilha v.d. Slindonkhoeve
Magnolia v.d. Oudemanspolder
Guyane du Fond de Bois

Dodou
Courtois
Vidal
Persan
Vidal
Reputé
Hazard

Reputé
Wilmots
Origan
Quinquin
Hazard
Orme
Occupant

30-10-2021
07-09-2021
02-07-2021
24-02-2021
21-06-2020
12-11-2017
07-10-2016

L. en B. Vanhaelemeesch, Watervliet
G. Gilleman, Maarke-Kerkem
F. Baele, Velzeke
G. Gilleman, Maarke-Kerkem
W. Goethals, Drongen
L. en B. Vanhaelemeesch, Watervliet
M. Cools, Sint-Laureins

vaarzen midden

koeien
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