Torhout 2012
Op zaterdag, 30 juni 2012 ging in Torhout de 57ste provinciale prijskamp van WestVlaanderen door tijdens de 35ste Torhoutse Paardenmarkt. Door het goede weer was het
ruime publiek reeds ’s morgens op de afspraak. De verschillende juryleden hadden het niet
onder de markt om de vele kwalitatieve dieren te rangschikken. Al moest er ook dit jaar weer
vastgesteld worden, dat waardevolle fokkers niet konden deelnemen door de onnodige
problemen met het zwoegervrij attest!

Texel
De individuele ramlammeren beten om 9.30 u. de spits af. Wilfried Depuydt uit Beerst mocht
dan ook als eerste met een gouden plak zwaaien met zijn 4220-0427. Willy & Geert
Werbrouck uit Gits moesten hier tevreden zijn met de andere eremetalen.
De jaarlingrammen werden volgens hun schofthoogte verdeeld in twee reeksen. In de eerste
reeks stonden de jaarlingrammen met de laagste schofthoogte. In deze reeks trok Wilfried
Depuydt twee medailles naar zich toe: opnieuw goud voor DOO.R107 en brons voor 42200395. Tussenin werd 01947-15966 van Paul & Lode Stragier uit Oekene geplaatst. Bij de
rammen met een hogere schofthoogte triomfeerde Marc Messiaen uit Langemark met 31121776. Daarmee hield hij Willy & Geert Werbrouck met 3369-0367 en Wilfried Depuydt met
4218-0161 achter zich. In de finale met de puntenbordjes kreeg de ram van Marc Messiaen
alle juryleden achter zich met 60 punten als gevolg. 3112-1776 werd dus kampioen terwijl de
titel van vicekampioen naar 4218-0161 van Wilfried Depuydt ging.
Ook bij de oudere rammen wist een gelukkige Marc Messiaen een kampioenstitel te
versieren. Alweer met de volle 60 punten op het scorebord! Zijn 4212-0417 versloeg
daarmee 05674-00575 van Willy & Geert Werbrouck, de fokkers van de kampioenenram.
Twee reeksen individuele ooilammeren kwamen in de prijskampring. Berdolf Decock uit
Ruddervoorde kon hier al meteen breed glimlachen met de overwinning van zijn 3104-0156.
Ereplaatsen waren er voor 4228-0947 van Paul & Lode Stragier en 3064-0162 van Jozef
Mortier uit Beernem. Peter Devos uit Oostkamp wist in de tweede reeks het goud naar zich
toe te trekken met 3446-0269. Zilver was er voor 4212-0760 van Willy & Geert Werbrouck.
Het brons ging naar 4220-0425 van Wilfried Depuydt.
Peter Devos voelde zich de koning te rijk, toen hij alweer goud kreeg bij de individuele
jaarlingooien. Zijn 3446-0215 kon 4228-0855 van Paul & Lode Stragier en 3064-0153 van
Jozef Mortier van zich afhouden.

Bij de rubriek jaarlingooi met lam(meren) en oudere ooi met lammeren hadden Willy &
Geert Werbrouck geen concurrentie om telkens met het beste stel naar voor te komen en de
rozetten van de stad Torhout te ontvangen. Vooral deze rubrieken leden onder het feit, dat
niet elke West-Vlaamse fokker kon deelnemen wegens de perikelen met het zwoegervrij
attest! Hopelijk is deze miserie rap van de baan, zodat de organisatoren in 2013 weer
volwaardige reeksen aan het publiek kunnen tonen!!!
De reeksen van de tweetallen jaarlingooien waren wel goed gevuld. Het eerste rozet ging
naar een stel van Willy & Geert Werbrouck. Hun 4212-0701 en 4212-0646 bleken het ideale
koppel te zijn om twee stellen van Marc Messiaen vooraf te gaan. Deze laatste fokker nam
daarna weerwraak in de twee volgende reeksen van tweetallen jaarlingooien door telkens
het rozet van de winnaar in ontvangst te nemen. In de tweede reeks klopt hij daarmee Willy
& Geert Werbrouck en Berdolf Decock. In de derde reeks bleek zijn stel sterker dan twee
koppels van Paul & Lode Stragier. Wie laatst lacht, best lacht, zegt het spreekwoord en dat
bleken Willy & Geert Werbrouck te zijn die de titel van beste hok en een trofee bij de
tweetallen jaarlingooien mochten ontvangen.
‘L’Histoire se répète’, zegt men in Frankrijk en dat bleek bij de rubriek van de drietallen
ooilammeren. Tweemaal wist Marc Messiaen het laken naar zich toe te trekken. In de eerste
reeks voegde hij daar nog een derde en in de tweede reeks een tweede plaats aan toe. De
resterende ereplaatsen gingen naar loten van Willy & Geert Werbrouck. Finaal bleek, dat het
hok met 3112-1820, 3112-1824 en 3112-1825 van Marc Messiaen het kwalitatiefste was.
Ook bij de drietallen van de ramlammeren waren er twee reeksen. Het eerste rozet ging
naar de stal van Willy & Geert Werbrouck. In die reeks werden Paul & Lode Stragier tweede,
terwijl Geert Cromheecke uit Merkem voor de derde plaats tekende. Marc Messiaen kwam
opnieuw bovendrijven in de tweede reeks. Hier werden Willy & Geert Werbrouck tweede en
Peter Devos derde. Uit de twee winnende hokken werd uiteraard een beste gekozen en dat
bleek opnieuw van Marc Messiaen te zijn met 3112-1818, 3112-1858 en 3112-1874.
In de rubriek ‘drie volwassen afstammelingen van dezelfde vader en dezelfde eigenaar’
kreeg Wilfried Depuydt de trofee van de stad Torhout. Marc Messiaen moest hier het
onderspit delven, net als Kristof Schillewaert uit Wenduine.
Bij de vijftallen lammeren van dezelfde vader kregen Willy & Geert Werbrouck tweemaal
een rozet op hun hokken gespijkerd. In de eerste reeks wonnen ze voor Peter Devos en Marc
Messiaen. Deze laatste fokker werd tweede in de tweede reeks voor de vijf lammeren van
Paul & Lode Stragier. Uiteraard mochten Willy & Geert in deze rubriek zwaaien met de
trofee van ‘beste hok’ met 4212-0775, 4212-0751, 4212-0743, 4212-0745 en 4212-0756.
Als beste bedrijfsgroep werd het viertal van Marc Messiaen meer waard bevonden dan de
groepen van Willy & Geert Werbrouck en van Wilfried Depuydt. Wie er verder nog als
winnaars bij de Texelfokkers op deze prijskamp op het schavot stonden, dat vermelden we
hieronder.

- 8 beste ooilammeren: 3104-0156 van Berdolf Decock, 3446-0283 van Peter Devos, 42120733 & 4212-0769 van Willy & Geert Werbrouck, 3112-1819, 3112-1824, 3112-1825 & 42120769 van Marc Messiaen.
- 8 beste ramlammeren: 4228-1045 van Paul & Lode Stragier, 3112-1818 & 3112-1858 van
Marc Messiaen, 4212-0737, 4212-0745, 4212-0751, 4212-0764 & 4212-0775 van Willy &
Geert Werbrouck.
- 8 beste jaarlingooien: 3446-0215 van Peter Devos, 3064-0153 van Jozef Mortier, 31040149 van Berdolf Decock, 3112-1731 van Marc Messiaen, 4212-0611 & 4212-0646 van Willy
& Geert Werbrouck, 4228-0871 & 4228-0930 van Paul & Lode Stragier.
Blauwe Texelaar
Christof Wauters was helemaal uit Lokeren overgekomen naar Torhout voor deze
interprovinciale prijskamp van het Blauwe Texelras en dat zal hij zich niet beklaagd hebben,
want hij kon ’s avonds met vlag en wimpel de meeste trofeeën meenemen naar zijn OostVlaamse pleisterplaats.
Bij de individuele ramlammeren pikte hij plaats één met 4271-0083 en drie met 4271-0089
in. Cedric Seys uit Klerken sleepte de tweede plaats uit de brand. Ook bij de jaarlingrammen
strandde Cedric Seys net achter de winnaar uit Lokeren. 08338-01639 van Christof Wauters
kreeg het kampioenenlint omgord, terwijl Henri Seys uit Zonnebeke op plaats drie werd
geponeerd.
De dominantie van Christof Wauters kwam ook tot uiting bij de individuele ooilammeren.
4271-0082 en 4271-0090 beheersten deze reeks. Hier raakte Cedric Seys nog net in de top
drie. Willy & Geert Werbrouck uit Gits probeerden bij de individuele jaarlingooien om
Christof Wauters van de troon te stoten, maar ook dat lukte niet. In deze rubriek won de
Lokerse fokker met 4271-0078 en werd derde met 4271-0075.
Zelfde scenario bij de tweetallen ramlammeren en de tweetallen ooilammeren! Telkens
stond Christof Wauters op één en Willy & Geert Werbrouck op twee. In de rubrieken
jaarlingooi met lam, oudere ooi met lammeren en individuele oudere ooien wisten de
fokkers uit Gits wel het laken naar zich toe te trekken.
Het was dan ook geen wonder, dat de bedrijfsgroep van Christof Wauters vooraan prijkte.
Jurylid Daniël Schillewaert plaatste de groep van Cedric Seys op de tweede plaats. In de
finales kregen volgende dieren nog een trofee van de stad Torhout:
- beste ooilam: 4271-0082 van Christof Wauters
- beste ramlam: 4271-0083 van Christof Wauters
- beste jaarlingooi: 3618-1346 van Willy & Geert Werbrouck

Bleu du Maine
Er waren in Torhout weinig fokkers ingeschreven voor deze interprovinciale prijskamp voor
het ras met de blauwe koppen en dito poten. Het lijkt er sterk op, dat de onvrede tussen
bepaalde fokkers de inschrijvingen voor een prijskamp verlamd, waardoor het ras eigenlijk
een beetje in de vergeethoek wordt geduwd. Jammer, maar dat zal de aanwezige fokkers
een zorg wezen, want zo konden zij makkelijker een trofee in de wacht slepen…
Bij de ramlammeren scoorde Cati bvba uit Steenhuffel goed met een gouden en een bronzen
medaille. 4104-0210 won het pleit voor 4214-0295 van Jo Maes uit Herzele. Kampioen bij de
jaarlingrammen werd 3372-0134 van Marie-Jeanne Van Middelem uit Damme. Deze ram uit
de stal van Roger Lonneville, verwees daarmee 4865-0085 van Jo Maes naar de tweede
plaats.
In de beide volgende rubrieken wist de fokster uit Damme alweer met haar geluk geen blijf!
Een tweede kampioenenlint was er immers voor haar oudere ram 3372-0102, waarmee ze
4870-0022 van Cati bvba en 3372-0067 van Jo Maes versloeg. Ook bij de ooilammeren werd
Cati bvba met een zilveren medaille beloond, maar weer stond Marie-Jeanne Van Middelem
vooraan met 3412-0078. Daarnaast kreeg ze nog brons van jurylid Frans Vanackere voor
haar 3412-0075. Uiteraard waren deze beide dieren ook de besten bij de tweetallen
ooilammeren.
4170-0018 van Cati bvba haalde de bovenhand in de rubriek jaarlingooien. Jo Maes moest
hier tevreden zijn met een tweede plaats. De trofee van beste oudere ooi ging eveneens
naar de fokker uit Steenhuffel.
Suffolk
Jurylid Alain Nerinckx kreeg heel wat mooie dieren te zien in de West-Vlaamse prijskamp
voor het Suffolkras. Makkelijk was het dus niet om de volgorde van de dieren te bepalen.
Winnaar bij de ramlammeren werd Claude Vanwijnsberghe uit Desselgem met 3810-0814.
De zilveren medaille ging in deze rubriek naar Aurel Decock uit Heule voor zijn 3836-0238.
Het brons was voor Jan Van Ginderachter uit Kaster met 3827-0379.
Toon Decock uit Otegem werd kampioen bij de jaarlingrammen met zijn 3825-0566.
Daarmee klopte hij 3116-0017 van Ward Vanhooren uit Roeselare en terug Jan Van
Ginderachter met 3827-0309. Deze laatste fokker trok echter het laken naar zich toe bij de
oudere rammen. Hier was het zilver weggelegd voor Eric Vlieghe uit Roeselare en het brons
voor Aurel Decock.
Twee reeksen ooilammeren dienden gekeurd te worden. Telkens wist Claude
Vanwijnsberghe het goud naar zich toe te trekken. Het enige weerwerk in deze rubriek
kwam van Eric Vlieghe die een zilveren medaille veroverde in de eerste reeks en een
bronzen in de tweede. Dat vertaalde zich ook in de finale voor de beste ooilammeren. Als

drie besten werden gekozen: 3401-0321 van Eric Vlieghe en 3810-0805 & 3810-0845 van
Claude Vanwijnsberghe.
In de eerste reeks van de jaarlingooien stond deze laatste fokker uit Desselgem opnieuw
vooraan met 3810-0647. Jan Van Ginderachter veroverde hier het zilver en Toon Decock het
brons. Ook in de tweede reeks ging het goud naar de fokkerij van de Meierie voor zijn 38100672. Jan Van Ginderachter moest opnieuw tevreden zijn met het zilver. De twee winnaars
van deze rubriek werden achteraf uiteraard als de twee beste jaarlingooien aangeduid.
Deze beide ooien waren dan ook moeilijk te kloppen in de rubriek van de tweetallen
jaarlingooien. Toon Decock en Jan Van Ginderachter moesten hier dus tevreden zijn met de
verdere ereplaatsen. Claude Vanwijnsberghe presenteerde ook een beste lot drietal
ooilammeren van dezelfde vader. Eric Vlieghe werd in deze rubriek tweede en Jan Van
Ginderachter derde. Idem dito in de rubriek drie volwassen afstammelingen van dezelfde
vader.
Tenslotte werd er naar de bedrijfsgroepen gekeken om een trofee van de stad Torhout toe
te kennen. Jan Van Ginderachter uit Kaster toonde hier een excellente groep en mocht de
trofee meenemen naar zijn Hof ter Haeghen. Daarmee liet hij de prima bedrijfsgroepen van
Aurel Decock en Eric Vlieghe achter zich. Een prachtig slot na een mooie prijskamp!
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