Verslag Hampshire Down 2015
Op zondag 12 juli 2015 ging de jaarlijkse Oostvlaamse provinciale prijskamp door op onze
vertrouwde locatie: de Schoolhoeve OLV Ten Doorn te Eeklo gelegen in het hart van Het
Meetjesland en uitgebaat door de familie J. Van De Velde- Van De Rostijne.
Zeven verschillende rassen op onze wedstrijd , veel ingeschreven dieren , een bezoek van de
minister van Landbouw Joke Schauwvliege , een goed verzorgd middagmaal , tevreden
fokker-deelnemers en bezoekers meer moet dat niet zijn voor een geslaagde fokdag. Dit
jaar werd terug een interprovinciale keuring georganiseerd voor onze Hampshire Down
schapen.
70 Hampshire Downs van 11 deelnemende fokkers is een prachtig succes . Voor dit ras is
deze wedstrijd een topdag waarbij we vaststellen dat dit de grootste keuring is in
Vlaanderen en België voor onze Hampshire Down schapen . Uit alle Vlaamse provincies zijn
ze naar Eeklo gekomen , zelfs vanuit Wallonië wist men Eeklo te vinden . De organisatie kon
voor dit treffen dan ook zorgen voor een gekende Ierse topfokker als jury namelijk de Heer
Kevin Mc Carthy.
We gingen van start met een mooie reeks ramlammeren . Nr 1190-0100 van eigenaar Wim
Mariën kwam als eerste te staan . Een prachtig ramlam gefokt door Eddy Oosterlinck uit
Vinkt . Tweede en derde plaats was voor Cedric Seys uit Klerken . Dit mooi goed uitgegroeid
en ontwikkeld ramlam werd dan ook “kampioen ramlam” .
Bij de reeks jaarlingrammen ging het goud naar het dier 3100-0665 van Thomas Vincent
woonachtig in Villerot (Bergen) . Het zilver ging naar 4702-0280 van Geert Cattoir en het
brons naar 8501-7013 van Cedric Seys . De ram 3100-0665 van Thomas Vincent werd in de
namiddag bekroond tot jeugdkampioen . Dit dier is afkomstig uit de stal van Cedric Seys .
Drie Oostvlaamse volwassen rammen namen het tegen elkaar op in deze reeks waarbij nr
4702-0225 van Geert Cattoir de eerste plaats kreeg gevolgd door 1274-0208 van Eddy
Oosterlinck en op de derde plaats nr 3618-2627 van Gerda De Meyer uit Oostwinkel . 47020225 werd later gekroond tot kampioen . Zijn gepaste conditie , mooie uitstraling en goede
ontwikkeling typeerden deze volwassen ram .
In de leeftijdscategorie ooilammeren waren er maar liefst 28 dieren ingeschreven . Wat een
succes ! Deze ooilammeren werden verdeeld in 4 reeksen . De eerste reeks werd gewonnen
door 1274-0277 van Maria Mertens . Tweede werd 1085-0161 van Wim Mariën en derde nr
4055-0068 van ludo Bogaerts . Deze fokkers uit de provincie Antwerpen domineerden deze
reeks ! In de tweede reeks ging het goud naar 1085-0164 van Wim Mariën , zilver voor 11900096 van Eddy Oosterlinck en brons voor 4702-0295 van Geert Cattoir . Nr 1190-0097 van
Eddy Oosterlinck won in de derde reeks voor 3100-0688 van Cedric Seys en 1274-0281 van
Maria Mertens . In de laatste reeks ooilammeren presenteerde Cedric Seys met nr 3100-

0686 de eerste plaats gevolgd door1274-0283 van Maria Mertens en als derde nr1085-0168
van Wim Mariën . In de finale werden “de 3 Beste Ooilammeren “ gekozen uit de nummers
1 en 2 van iedere reeks . Acht ooilammeren moesten het tegen elkaar opnemen voor de drie
beste plaatsen . Na veel wikken en wegen besliste onze internationale jury de volgende
ooilammeren tot “de 3 beste Ooilammeren”.
Nr 1274-0277

eigenaar : Maria Mertens

Nr 1190-0039

eigenaar : Eddy Oosterlinck

Nr 3100-0686

eigenaar : Cedric Seys

Drie prachtige ooilammeren die onze Hampshire Downs sierden , een mooier uithangbord
voor de schoonste schapen kan er niet zijn!
Na het jonge geweld werd de reeks jaarlingooien voorgesteld . nr 3100-0664 van Cedric Seys
won voor 1190-0058 van Eddy Oosterlinck en 4702-0249 van Geert Cattoir. De mooie en
rustige presentatie van zijn dieren waren typisch voor de fokkerij van Cedric Seys . De
winnende jaarlingooi 3100-0664 werd in de namiddag gekroond tot ”kampioene jaarlingooi”
Bij de volwassen ooien ging het goud naar ooi 4741-0152 van Mathias en Femke Buyck .
Zilver en brons was voor 3100- 06045 en 3100-0600 van Cedric Seys . Nr 4741-0152 kreeg
dus de Belgische driekleur en werd bekroond tot kampioene . Deze ooi is een fokprodukt uit
de stal “Van De Lendonck” van Nico Boelens . Van bij hun eerste deelname reeds op het
hoogste schavot staan een betere start voor deze nieuwe jonge fokkers kan er niet zijn en
hopelijk nog veel successen in de toekomst.
De loten van drie lammeren werd gewonnen door het drietal van Guido Steegmans uit
Lummen . Tweede werd het lot van Cedric Seys en derde de groep van Maria Mertens . Het
winnende lot waren 3 prachtige ooilammeren , een zeer homogeen trio die zeer goed bij
elkaar pasten .
Ram 4702-0225 met bijhorende jaarlingooien werd de winnaar bij de reeks bedrijfsgroepen .
Deze dieren zijn allemaal afkomstig uit de fokkerij “Van ’t Adinghanest” van Geert Cattoir uit
Adegem . Tweede werd de bedrijfsgroep van Cedric Seys en derde de groep van Eddy
Oosterlinck .
De titel van “Dagkampioen” de beste uit alle kampioendieren Hampshire Down werd door
onze Ierse jury aangeboden aan de jaarlingooi 3100-0664 van een dolgelukkige Cedric Seys
en is een bekroning voor het levenswerk van deze fokker . Proficiat Cedric !!!
Vanuit onze organisatie wil ik dan ook alle deelnemende fokkers en de heer Kevin Mc Carthy
, onze jury bedanken voor hun komst en deelname aan deze geslaagde Hampshire Down
keuring .
Verslag : Geert Cattoir

