K E U R I N G

Dubbelslagen voor ‘Van het Negenbonder’ en ‘Van de Sluizenweg’

De ‘Bijou’ van Aldenbiesen
Oud-kampioene Bijou van Thiewinkel van bvba Loosen bevestigde in Aldenbiesen haar zege van afgelopen jaar bij de koeien.
De families Lenaers en Peters pakten dit keer dubbele winst.
tekst Annelies Debergh

W

eer was ze van de partij, Bijou
van Thiewinkel, het keuringsjuweel
van Wim Loosen uit Lummen. Als kampioene bij de koeien in 2011 kwam de
Occupantdochter in het zonnige Aldenbiesen dit jaar haar titel verdedigen. De
enige rubriek oudere koeien verzamelde
meer sterren uit het witblauwe keuringskorps. Zo versterkte ook Talassa van

het Negenbonder (v. Harisson), in eigendom
van Rigo Lenaers uit Vliermaal, de gelederen. Afgelopen twee jaar haalde de Harissondochter iedere keer de titel binnen
in de jongere categorieën. Met de zware
Bijou kreeg de twee jaar jongere Talassa
dit keer letterlijk een zwaardere noot te
kraken. De brede en zware Bijou behield
deze editie haar titel.

Fokker Rigo Lenaers had echter meerdere pupillen in de strijd. Zo maakte Eterneldochter Uchi van het Negenbonder – in
eerdere edities ook al reekswinnares in
Aldenbiesen – een fraaie indruk bij de
gekalfde vaarzen en pakte uiteindelijk
ook de winst voor haar eigenaar.
Ook bij de jongere vaarzen hield de fokker een fokproduct in de strijd. Dit keer
mocht Wake-Up van het Negenbonder de
honneurs waarnemen. De Adajiodochter
kwam in de finale in rechte lijn tegenover halfzus Gini van Terbeck van Benny
Neven uit Wellen. Een andere halfzus,
Zambia de Bergkens, van Patrick Maussen
verstevigde de dominante rol van vader
Adajio. Met haar mooie, diepe bil, haar
ronde rib en achterhand pakte Adajiodochter Gini uiteindelijk het kampioenslint.
Bij de jongste categorie vaarzen kwam
de concurrentie uit andere hoek. Daar
behaalde Etnadochter Hera van ’t Herent
van Raymond Thijs uit Neerpelt winst
voor Happy van het Cloosterveld (v. Imperial)
van de familie Jeuris uit Alken.

Wederom Adajio

Kampioenen v.l.n.r.: Hera, Gini, Uchi, Bijou, Freek, Wortegemse en Gian
Tabel 1 – Rubriekswinnaars provinciale fokdag witblauw Limburg (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

vader

mannelijk

Hunter van ‘t Herent
Adajio
Gian van de Sluizenweg Manitou
Wortegemse v.h. Negenbonder Adajio
Gio van de Sluizenweg
Imperial
Freek van de Sluizenweg Harisson
vrouwelijk Happy van het Cloosterveld Imperial
Hera van ‘t Herent
Etna
Zambia de Bergskens
Adajio
Gini van Terbeck
Adajio
Wake-Up van het Negenbonder Adajio
Femke van de Sluizenweg Orme
Fortune van Thiewinkel
Canadian Club
Britt van ‘t Herent
Occupant
Uchi van het Negenbonder Eternel
Bijou van Thiewinkel
Occupant
bedrijfsloten vaarzen
stieren

30
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AUGUSTUS

m.vader

geb.dat.

eigenaar

Occupant
Eternel
Graphite
Biscuit
Debordant
Occupant
Emigré
Etna
Paysan
Lascar
Elan
Orpheon
Inexes
Sjaka-Zoeloe
Orpheon

14-04-2012
09-11-2011
11-08-2011
02-05-2011
10-11-2010
23-04-2012
10-02-2012
18-10-2011
15-07-2011
24-04-2011
25-11-2010
03-09-2010
04-02-2010
22-02-2009
09-11-2006

R. Thijs, Neerpelt
A. Meers-Peters, Millen
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
A. Meers-Peters, Millen
A. Meers-Peters, Millen
H. en P. Jeuris, Alken
R. Thijs, Neerpelt
P. Maussen, Paal
B. Neven, Wellen
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
A. Meers-Peters, Millen
bvba Loosen, Lummen
R. Thijs, Neerpelt
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
bvba Loosen, Lummen
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal

2012

Minder in aantal waren de stieren in
Aldenbiesen. De 65 prijskampnummers
telden in totaal exact twintig stierennamen. Voor de verdeling van de drie titels
trokken twee fokkerijen de belangstelling naar zich toe. Als eerste kwam fokkerij ‘Van de Sluizenweg’ van de familie
Peters-Meers uit Millen aan zet. De witte
Manitouzoon Gian van de Sluizenweg imponeerde met zijn evenwichtige bouw en
kwam voorop bij de jonge stieren.
Bij de middenklasse stieren torende de
fokstal ‘Van het Negenbonder’ weer boven de rest uit. Met Wortegemse van het
Negenbonder zond Rigo Lenaers nog een
Adajiotelg in. De brede bouw van voor
tot achter, de ronde ribben en de vleesrijke achterhand gaven hem het voordeel in de strijd. Voor de tweede keer
deze dag haalde fokkerij ‘Van het Negenbonder’ een kampioenstitel binnen.
Dat winst bij de oude stieren weer bij de
familie Peters-Meers zou eindigen, was
met slechts twee rubrieksnummers uit
dezelfde stal een uitgemaakte zaak. Freek
van de Sluizenweg won het finaal van zijn
stalgenoot. De Harissonzoon kreeg het
kampioenslint omgehangen. l

