Vlaamse fokvarkenmanifestatie op Agriflanders

Prijskamp en veiling brengen terug vertrouwen
binnen VPF
Ondanks de serieuze winterprik waren er toch 17 van de 18 ingeschreven fokkers present op
de varkensprijskamp die op vrijdag 13 januari doorging op Agriflanders in Gent. Topfokker
Stijn Coenen uit Grootloon moest uiteindelijk toch verstek laten gaan omdat hij zich met de
aanhangwagen vol beren vastgereden had in de sneeuw.
Om het nut van een prijskamp in de verf te zetten hadden de onverstoorbare en
gepassioneerde fokkers hun topdieren in alle stilte opgespaard voor dit evenement. Dit werd
dan ook op de aansluitende veiling beloond met meerdere topprijzen vanuit de KI centra, die
dit vakmanschap wilden ondersteunen na de woelige tijden in het varkensstamboek en de
sector in het algemeen.
Varkensprijskamp
Er werd begonnen met het keuren van een reeks BN-beren. Hier was het Postman van Lieven
Lambrecht uit Kluisbergen die de eerste prijs behaalde. Postman is een mooi gebalanceerde
en bespierde beer. Een kleine bemerking werd gegeven op de teennagels van de achterpoten.
Vervolgens kwamen de stressresistente Piétrainberen aan de beurt. Met de homozygote beer
Maestro was het Maurice Verlinden, Heist-Op-Den-Berg die won voor Vidi van Peter Relaes,
Sint-Gillis-Waas. Maestro etaleerde een geweldige lengte en ontwikkeling met een vlotte
bespiering en beenwerk.
In de reeks Piétrainberen ouder dan 1 jaar was het Tony Delcroix, Kalmthout die het haalde
met de beer Unizo voor de beer Up van Jan Brosens, Meer. Aangezien er maar 1 reeks beren
waren ouder dan 1 jaar, werd Unizo ook meteen kampioen. Deze lange massaal bespierde en
sterke beer werd verkocht aan KI Bax, Weelde. Vervolgens was het Michel Deblaere die met
een lot van drie broers imponeerde in de volgende reeks. De broer die er boven uitstak was
Vyan van de Sparreweg. Een massale breed geschouderde beer met een goede carré en
hampartij. In reeks 5 werd een serie uitmuntende beren getoond die lengte, bespiering en type
op een nagenoeg perfecte manier combineerden met een vlotte gang. Uiteindelijk werd Vumar
van de Kappellenhoek van Danny De Decker, Knesselare verkozen als reekswinnaar voor de
beer Vigool Ter holand van Mieke Devenijns, Nukerke. Vumar haalde het van Vigool omdat
hij nog net iets completer was. In reeks 6 was er dan weer een duidelijk kopnummer onder
naam van Vasco van fokker Luk Vermeiren, Rijkevorsel. Dit was opnieuw een massaal
ontwikkelde en correcte beer met een uitstekende lengte die het haalde voor de beer Valian
van de Hazenakker van Marc Vanneste, Stavele. Deze laatste had een uitstekende bespiering
en behoort eerder tot het klassieke eindbeertype. Ook in reeks 7 ging de jury opnieuw voor
lengte gecombineerd met een uitstekende conformatie. Hier was het Christophe
Vancompernolle, Pittem die met de beer Vobel van de Blomberg de eerste plaats wist te
bemachtigen voor de beer Vumius van ’t Molenheike van Jozef Van Dijck, Sint-Lenaarts die
eervol tweede werd. Reeks 8 bracht met Valerius van ’t Velpenhof van Bavo Vandebroeck
een correcte goed bespierde beer. In Reeks 9 was het de beer Vico van den Bosrand van
Huyghe-Maenhout, Maldegem die er met kop en schouders boven uit stak door de combinatie
van een geweldige conformatie met een hard en vitaal beenwerk. In reeks 10 werd dan weer
met Vyas van de Sluizenweg van Arnould Peters, Millen gekozen voor een lang ontwikkelde
beer die weliswaar een bemerking op het beenwerk kreeg.

In de laatste reeks was het opnieuw Huyghe-Maenhout die met twee broers de plaatsen 1 en 2
wist te bemachtigen. Hierbij vond de jury dat de beer Valencio van den Bosrand het meest
potentieel vertoonde om werkelijk een complete topbeer te worden.
Kampioenschap Piétrain
Naast de kampioen ouder dan 1 jaar die toegekend werd in de reeksen aan de beer Unizo,
werden, aansluitend op de keuring, de eerste prijswinnaars uit de beren jonger dan 1 jaar
opgesplitst in twee groepen. Hieruit werd een Algemeen Kampioen en een Kampioen Jonge
beren gekozen, telkens met een vice-kampioen. Als algemeen kampioen werd het een
spannende strijd tussen Vumar van de Kappellenhoek van Danny De Decker en Vasco van
Luk Vermeiren. Na onderling overleg door de jury werd duidelijk dat Vumar een iets drogere
bespiering etalleerde ten opzichte van Vasco, die dan wel aan de haal ging met het reserve
kampioenschap.
Bij de kampioen van de jonge beren kon men niet ronde het geweld en de bespieringvan de
beer Vico van den Bosrand van Huyghe-Maenhout. Reservekampioen hier werd de beer
Valerius van Bavo Vandebroeck
Eliteveiling
Sedert halfweg vorig jaar is VPF gestart met een heffingen structuur op het sperma van z’n
KI-beren voor de financiering van het nieuwe fokprogramma dat instaat voor de segmentatie
van de berenstapel in BELOFTES, OPTIMAL- en PREMIUM beren. Het was dan ook zowel
voor fokkers als KI-centra koffiedik kijken wat de uiteindelijke impact zou zijn van dit
nieuwe verdienmodel op de berenverkoop op de veiling.
Tot grote voldoening van de fokkers waren het vooraanstaande KI centra die hevig strijd
leverden voor de topberen. De opmerkelijkste prijsbrekers waren Valerius van ’t Velpenhof
en Vico van den Bosrand die respectievelijk voor 3100,00 € en 2600,00€ mochten vertrekken
naar KI Vansteenlandt, Krombeke. Vervolgens waren het algemeen kampioen Vumar van de
Kapellenhoek en Vin van den Bosrand die naar KI Daelman, Sint-Gillis-Waas mochten
vertrekken. Vigool ter Holand en Vidjai van ’t Velpenhof vertrokken op hun beurt naar 2
zeugenhouders voor respectievelijk 1800,00€ en 1600,00€. Ook KI Verstraeten en KI
Cornette lieten zich niet onbetuigd met respectievelijk de beer Vyan van de Sparreweg voor
1600,00€ en de beer Vaklo van ’t Molenheike voor 1300,00€.
Vermeldenswaardig is ook dat ongelukkige fokker Stijn Coenen, Grootloon die zich met z’n
beren vastreed in de sneeuw toch nog alle 5 zijn ingeschreven beren wist te verkopen aan KI
Clincke, Ruiselede.
Al bij al mogen we dus spreken dat er met een verkoop van zo’n 30 beren om en rond deze
manifestatie een memorabele verkoop is geweest die we het laatste decennium niet meer
gezien hebben op een Nationale Prijskamp. Op de receptie na de veiling was er dan ook een
duidelijk herwonnen zelfvertrouwen in de toekomst van de Piétrainfokkerij onder VPF vlag.
Het is duidelijk dat de vernieuwingen binnen VPF die tijdens de beurs op de stand
gedemonstreerd werden, stilaan de eerste vruchten afwerpen.
Op de veiling hebben niet minder dan 7 KI-centra zich bevoorraad met Piétrainberen:
 KI Cornette, Poperinge: 3 P-beren
 KI Vansteenlandt, Krombeke: 2 P-beren
 KI Erwin Daelman, Sint Gillis Waas: 2 P-beren
 KI Clincke, Ruiselede: 2 P-beren
 COMAV-KI Bevel, Bevel: 1 P-beer
 KI Brosens, Meer: 1 P-beer
 KI Verstraeten, Bazel: 1 P-beer

