Varkensprijskamp zorgt ook in Weelde voor toegevoegde waarde op Agridagen
Met een bezetting van 40 beren gaven 12 VPF fokkers de nieuwe locatie van de Agridagen de volle
ondersteuning. Dit zorgde dan ook voor een grote publieke belangstelling zowel voor de prijskamp
als de veiling. Daarnaast werd met de scholen jury ook voldoende aandacht besteed aan het
educatieve aspect van een prijskamp. Echter het belangrijkste aan een prijskamp is dat fokkers hun
berengenetica onderling kunnen vergelijken. Het was dan ook mooi om vast te stellen dat er zich al
duidelijk een aantal evoluties aftekenen als gevolg van de keuzes die men recent maakte in het
nieuwe VPF.

Reeksen Pétrain
Zoals de traditie het wil werd gestart met het keuren van de oudste beren (11 maand oud) in reeks
1. Hier werd de jury al onmiddellijk geconfronteerd met de twee types beren die representatief zijn
voor de twee segmenten waarin VPF zijn berenstapel sedert december van vorig jaar indeelt. Op de
eerste drie plaatsen kwamen drie exemplaren die stuk voor stuk qua exterieur kunnen bestempeld
worden als OPTIMAL beren. Dit is hoog, lang en droog met een goede conformatie en een vlotte
gang. Uiteindelijk was het Unox van de Janshoek van de familie Gorssen-Berger, Kaulille die deze
kenmerken combineerde met een goede schouderpartij waardoor hij zich onderscheidde van z’n
tegenstanders. Tegenover dit drietal stond de beer Ukko van de Hazenakker van Marc Vanneste,
Stavele die met een massale vleesmassa zowel in schouder, carré als ham imponeerde. Op dit vlak is
deze beer typerend voor het PREMIUM segment. Het zijn echter sterke benen die de weelde kunnen
dragen, en dat was precies waar het wat aan schortte bij deze beer waardoor hij naar de vierde
plaats verwezen werd.
In de tweede reeks waren het drie broers die door hun ontwikkeling gecombineerd met een
uitstekende conformatie de macht grepen. Upton van den Bosrand van Huyghe-Maenhout,
Maldegem ging hierbij door z’n beste ontwikkeling aan de haal met de eerste prijs. In reeks drie was
het opnieuw Huyghe-Maenhout die de eerste prijs behaalde met Ulani van den Bosrand. Via vader
Porki van het Martendonkerf is Ulani een halfbroer van Upton. Door deze beer, die in 2013 de
Gouden Piétrain award won voor KI Dewispelaere, kregen deze beren allen een afstammings index
boven de 130 punten met een betrouwbaarheid van 0,500. Dit maakt dat de verwachtingen voor
deze beren bij de nieuwe eigenaren respectievelijk KI Verstraeten, Bazel en KI Clincke, Ruiselede
behoorlijk hoog liggen nu het de ambitie is van VPF om al z’n KI beren af te testen in de
selektiemesterij.
In de vierde reeks was het opnieuw een fors ontwikkelde en massale beer met een uitstekende
bespiering in de ham die de hoofdvogel afschoot. Ukelei van Weelde van Luc Bax, Weelde
combineerde dit alles bovendien met vlot en robuust beenwerk. Net zoals op Agribex in Brussel,
waar hij trouwens ook al een eerste prijs behaalde, vond deze uitstekende beer opnieuw geen
nieuwe eigenaar op de veiling. Wellicht zien we hier reeds het belang en de hoge eisen die de KIcentra hechten aan de afstammingsindex van jonge beren. Deze wordt sinds Agribex in december
van vorig jaar niet alleen vermeld in de kataloog van de prijskampen, maar is ook bepalend om het
predikaat “belofte” toe te kennen aan een beer.
De klap op de vuurpeil kwam in reeks 5 waar een uniform lot van 3 fors bespierde en ontwikkelde
broers van fokker Stijn Coenen, Grootloon het moest afleggen tegen beer Uobi van Weelde van Luc
Bax, Weelde. Uobi haalde het met z’n mooi afgetekende bespiering gecombineerd met een goede
lengte. Een kleine bemerking op de droogheid van het rechter achterbeen, wat de vlotheid van de
beer niet hinderde, woog volgens de jury niet op tegen de kwaliteit die deze beer in z’n body en type
etaleerde. Het feit dat niet alleen Uobi naar KI Krombeke vertrekt, maar ook Umax en Umpire van
het Loonderhof aan een KI-centrum (KI Bevel) verkocht werden, geeft aan dat we hier werkelijk met
een topreeks te doen hadden.

In reeks 6 waren het de complete broers Uncas en Udell van Luk Vermeiren, Rijkevorsel die de
plaatsen een en twee opeisten voor de beer Unesco van ’t Velpenhof van fokker Bavo Vandebroeck,
Kortenaken. Deze laatste had met z’n lengte en diepte ongetwijfeld fokkwaliteiten, maar verloor
jammer genoeg wat in de schouder.
In de laatste reeks was het opnieuw een kwaliteitsbeer die met de eer ging lopen. Upoko ter
Ganzendries van fokker Edward van Esch uit Tienen bekoorde met zijn zware en mooi afgelijnde
bespiering gecombineerd met een vlot en correct beenwerk. Deze beer is qua exterieur in het
PREMIUM segment werkelijk de droom van elk KI-centrum. Upoko vertrekt dan ook naar KI Clincke in
Ruiselede. Vermeldenswaard is zeker ook de nummer twee in deze reeks Ucoladro van Venetië van
Tony Delcroix, Kalmthout. Deze beer viel op door zijn uitzonderlijke lengte wat hem misschien wel
de koning van het OPTIMAL type maakt op deze prijskamp.
Kampioenschap van Vlaanderen
Algemeen Kampioen werd Unox van de Janshoek van fokker Gorssen-Berger Neel, Kaulille voor de
beer Upton van den Bosrand van Huyghe-Maenhout die reservekampioen werd. Beide beren
etaleerden een uitstekende bespiering en ontwikkeling, maar Unox had net dat ietsje meer type.
Deze laatste werd dan ook als duurste beer op de veiling verkocht aan KI Daelman uit Sint-GillisWaas.
Bij de jonge beren was het Uobi van Weelde van fokker Luc Bax, Weelde die het thuisvoordeel wist te
verzilveren voor de beer Uncas van Luk Vermeiren uit Rijkevorsel. Hier was het de rijke bespiering
van Uobi die de doorslag gaf.
Scholenjury
Gedurende de eerste 4 reeksen mochten verscheidene studenten uit het Landbouwonderwijs
strijden voor de eer wie het best de beren kon rangschikken in vergelijking met de officiële jury. Hier
was het AnneMarie Jansens die won voor Lise Lambrechts, Geel en Hanne Kerkhofs uit Val-Meer die
brons won. Toeval of niet, de overmacht van de vrouwen viel hier duidelijk op. Wie weet valt in de
toekomst de verbreding van het fokkerspotentieel in die richting te zoeken.
Veiling
Op de veiling viel duidelijk de jacht op naar beren met een hoge Afstammings Index, deze etaleerden
bovendien een goede conformatie met lengte. De afstammings index werd recent geïntroduceerd
door VPF om kopers van een Piétrain beer cijfers over groei, voederconversie en karkaskwaliteit te
geven met een hogere betrouwbaarheid dan de traditionele bedrijfsprestatietoets. Een aantal KI’s
had klaarblijkelijk eieren voor z’n geld gekozen en vóór de prijskamp zich verzekerd van dergelijke
beren die achteraf aan de haal gingen met een eerste prijs. Echter ook op de veiling was er
voldoende keuze om kwaliteitsberen te kopen met een hoge index. Zo waren het KI Bevel, KI
Daelman, KI Verstraeten en KI Ingels die zich verzekerden van beren met een afstammingsindex
boven de 116 punten.
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