Nationale prijskampen Vlaamse Piétrain Fokkerij & AWEP

VPF zet succesvolle doorstart in de verf met prijskampen op topniveau

Na een jaar waarin er hard gewerkt werd om de stamboekstructuren klaar te stomen voor de
toekomst, is de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) nu helemaal klaar om met haar vernieuwde
fokprogramma uit te pakken. Dat hiervoor een goede genetische basis aanwezig is bij de VPF fokkers
moge duidelijk zijn met de topkwaliteit die op Agribex getoond werd. Deze prijskampen vonden
plaats in samenwerking met de Waalse zusterorganisatie AWEP.
H. Vets

Piétrainberen > 1 jaar : TREZUGET kampioen
Opa worden gaf aan Bavo Van Den Broeck (Kortenaken) dit jaar blijkbaar vleugels, want hij
domineerde de prijskampen van de oudere beren met 2 fantastische exemplaren. In reeks 1 stak
TINTO er met kop en schouders bovenuit, eigenlijk zowat het perfecte type “eindbeer” te noemen
met een uitzonderlijk mooie bespiering in combinatie met robuust en vlot beenwerk. In reeks 2 kon
hetzelfde gezegd worden van de beer TREZUGET, met dit onderscheid dat het ditmaal om een type
“fokbeer” ging, dus iets minder droog in de bespiering dan Tinto, maar met iets meer nadruk op
kracht en vitaliteit. De jury verkoos daarna om deze laatste reden Trezuget als Belgische kampioen
2015.

Piétrainberen > 9 maand : UNITAS kampioen
In deze categorie ging Luc Huyghe (Maldegem) met de hoofdprijzen lopen. In de eerste reeks in deze
leeftijdsgroep haalde TRALFO, de beste uit een mooi lot van 3 broers van Luc de winst binnen. In de
tweede reeks won UNITAS van dezelfde fokker, een zeer evenwichtig bespierd type fokbeer met
kracht en vitaliteit, die het dan haalde van een andere topbeer in die reeks die echter meer van het
eindbeertype was, namelijk URIAN van Edward Van Esch (Tienen). De derde reeks in deze
leeftijdscategorie was een evenwichtige reeks met de beer UMED van Neel Gorssen (Bocholt) als
uitschieter die de mooiste bespiering etaleerde. Kers op de taart voor Luc Huyghe was daarna de
verkiezing van Unitas als Belgisch kampioen en Tralfo als vice kampioen.

Piétrainberen < 9 maand : UDOLF kampioen
Bij de jonge beren waren er zeer veel goede beren aanwezig die aan elkaar gewaagd waren zodat
zich moeilijke opdrongen voor de jury. Het makkelijkste was uiteindelijk nog de verkiezing van de
kampioen. Dit werd Udolf van Vancompernolle Christof (Pittem). Deze beer stak er vooral wat
bovenuit door zijn enorme ontwikkeling en dit zonder in te boeten op kwaliteit en vitaliteit. Een
verdiende kampioen dus, die eerst een sterke reeks gedomineerd had met de sterke en bespierde
beer UBASIEL van Jos Van Dijck (Sint-Lenaarts) als mooie tweede. In de volgende reeks was de
bespierde beer URLAS van Luc Bax (Weelde) dominant, hij presenteerde zich duidelijk vitaler en
sterker dan zijn concurrenten zodat de jury er niet naast kon kijken. UVATOS van Peters Arnould

(Millen), een typische en foutloze fokbeer werd hier tweede. In de laatste reeks tenslotte waren veel
beren aan mekaar gewaagd. Uiteindelijk werd gekozen voor URSUS van Stijn Coenen (Borgloon), kwa
bespiering en ontwikkeling zeker de beste in die reeks, maar hij werd wat vermoeid door het lange
uitblijven van het verdict van de jury. Na een verdiende rust toonde hij zich terug vitaal genoeg om
daarna nog vice kampioen te worden.

Piétrain stressresistent
Hier werd de koek netjes verdeeld tussen Vlaanderen en Wallonië. Bij de jonge beren haalde
UMOSSE van Peter Relaes (Sint-Gillis-Waas), omdat hij uitblonk wat betreft bespiering binnen deze
groep. Bij de oudere beren was de eerste plaats voor TEB van Stas Henri (Piétrain), een mooie
typische fokbeer. Door het grote leeftijdsverschil was het moeilijk vergelijken om een kampioen te
kiezen, maar uiteindelijk werd hier dan voor TEB gekozen, een beer op zijn topleeftijd die sterk
presenteerde.

Veiling toch een succes
Wat het ging worden op de veiling was natuurlijk een veel gestelde vraag vooraf gezien de
prijsmalaise in de varkenshouderij en de moeilijkheden in de zeugenhouderij. Gelukkig werden er
een reeks topberen aangeboden. Zo vonden uiteindelijk alle 10 I++ beren een koper. De
kampioenberen Unitas en Trezuget werden verkocht naar KI-Clincke en KI Brosens. Unitas haalde de
hoogste prijs met een bod van 2.700 €. Verder werden I++ beren aangekocht door KI Lekens (2), KI
Clincke, KI Verstraeten, KI Fevery en KI Bevel-Comav.

