K E U R I N G

Evangelista nu ook ‘Queen van Haspengouw’

Fijnheid troef
GTI van de Bremberg (v. Adajio),
kampioen jonge stieren

De Vlaamse kampioenen van Affligem hadden het niet makkelijk
op de Haspengouwse jaarmarktkeuring te Sint-Truiden. Verder deden de nakomelingen van ki-stier Adajio van zich spreken.
tekst Guy Nantier

N

a haar overwinning op de keuring te
Affligem een week eerder, tekende
Evangelista van de Bremberg (v. Arafat) van
Armand en Bart Willems uit Sint-JorisWinge ook present voor de 37e Haspengouwse jaarmarktkeuring te Sint Truiden. Zij won nu in de finale van Florida
van Terbeck (v. Dartagnan) van de familie
Roggen-Schotsmans uit Kersbeek en dikte hiermee als ‘Queen van Haspengouw’
haar reeds rijkgevulde palmares aan.
In haar rubriek had Evangelista stevig
weerwerk gekregen van Uchi van het Negenbonder (v. Eternel) van Rigo LenaersRubens uit Viermaal en Jos Tilkin uit
Hoeselt. De extra finesse in de achterkwartieren van Evangelista kreeg finaal
de voorkeur boven de extra breedte in de
ruglijn en in het bekken van Uchi.
Spannend was het evenzeer in de rubriek
jonge vaarzen waarin die andere Vlaamse kampioene van Affligem, Nevralgie de
Fooz (v. Germinal) van Roggen-Schotsmans, in competitie trad met onder andere Chianti van Belis (v. Heroique) van Jos
Warnants uit Kortessem. Nevralgie toonde het beste vleestype en de meeste
finesse in de broekbespiering, Chianti
moest het meer hebben van haar hoogte-

maat, haar gewicht en haar brede bespiering in de broek. Chianti won haar
rubriek, maar in de finale legde ze het af
tegen Gans van Terbeck van Roggen-Schotmans. De fraai gevlekte dochter van Impartial liep 1a te Affligem en showde een
massieve bespiering in de voorhand alsook in de ruglijn en een vol ronde, fijne
achterhand op fijn botwerk.

Visage v.h. Negenbonder (v. Germinal),
kampioen stieren midden

Adajio domineert
De nakomelingen van Adajio de Bray domineerden de keuring in de jongste categorieën. In de tweede rubriek jonge vaarzen bijvoorbeeld bezetten zij de plaatsen
één tot vijf. In de finales sleepten de Adajiotelgen zowel bij de stieren als bij de
vaarzen de kampioenstitel in de wacht
vanwege de extreem mooie bespiering in
de voorkwartieren, het middenstuk en de
achterkwartieren. Bij de vaarzen was er
eindwinst voor Gini van Terbeck van Benny
Neven uit Wellen, bij de stieren voor GTI
van de Bremberg van vader en zoon Willems.
Een titel was er ook voor Visage van het Negenbonder (v. Harisson). Deze complete
stier van de familie Lenaers-Rubens gaat
weldra naar de ki-stal van GAB. l

Artois de Heers (v. Gamin),
kampioen oudere stieren

Gini van Terbeck (v. Adajio),
kampioene jonge vaarzen

Tabel 1 – Rubriekswinnaars Haspengouwse jaarmarktkeuring 2011-2 (kampioenen vetgedrukt)

categorie naam dier
mannelijk

vrouwelijk

GTI van de Bremberg
Gladiator van het Bareelhof
Visage van het Negenbonder
Farao van het Lindeveld
Artois de Heers
Ventiel de Heers
Gini van Terbeck
Wake-up van het Negenbonder
Wonderfull van het Negenbonder
Gans van Terbeck
Chianti van Belis
Florida van Terbeck
Evangelista van de Bremberg
Chiquita van het Bareelhof

geb.datum vader

eigenaar, woonplaats

23-04-2011
15-03-2011
11-11-2010
11-10-2010
26-05-2010
04-06-2009
15-07-2011
24-04-2011
20-04-2011
24-01-2011
14-08-2010
01-06-2010
16-05-2009
03-05-2007

A. en B. Willems, Sint-Joris-Winge
G. Veulemans, Glabbeek
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
F. Bottu-Donvil, Linter
G. Corswarem, Heers
G. Corswarem, Heers
B. Neven, Wellen
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
Roggen-Schotsmans, Kersbeek
J. Warnants, Kortessem
Roggen-Schotsmans, Kersbeek
A. en B. Willems, Sint-Joris-Winge
G. Veulemans, Glabbeek

Adajio
Germinal
Harisson
Empire
Gamin
Germinal
Adajio
Adajio
Germinal
Impartial
Heroique
Dartagnan
Arafat
Germinal

Gans van Terbeck (v. Impartial),
kampioene vaarzen midden

Evangelista v.d. Bremberg (v. Arafat),
kampioene oudere vaarzen
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