K E U R I N G

Van Terbeck met maximum buit in vrouwelijk vee

Geweldige start
Friese van Terbeck (v. Obus),
kampioene jonge vaarzen

De fokbedrijven ‘van Terbeck’, ‘van de Bremberg’ en ‘van het
Bareelhof’ beleefden een topdag op de Haspengouwse winterkeuring. Colos van Daisel laat eerste kampioenstitels optekenen.
tekst Guy Nantier

H

et moet als een ‘begenadigde’ start
aangevoeld hebben voor de familie
Veulemans uit Glabbeek. In de eerste
twee rubriekskeuringen voor jonge vaarzen op de Haspengouwse winterkeuring
te Sint-Truiden kwam het fokbedrijf ‘van
het Bareelhof’ tweemaal als rubriekswinnaar uit de bus met Femke (v. Colos)
en Fleur (v. Dartagnan). Geen van beide
dieren echter kon in de finale later op de
dag de kampioenstitel pakken. Die ging
naar Friese van Terbeck (v. Obus) van vader
en zoon Roggen-Schotsmans, een dier
met veel breedte in het bekken en pure
vleeslijnen in de broekbespiering.
Het fokbedrijf ‘van Terbeck’ verkeerde
in de ‘winning mood’. Ook in de categorie vaarzen middengroep tot 18 maanden wist het beslag te leggen op de eindoverwinning met Effie van Terbeck (v.
Paysan). Effie is een goed uitgezwaarde
vaars met veel finesse in de bespiering
op prima beenwerk.
In de categorie oudere vaarzen van 18
maanden en meer plaatste de familie
Roggen-Schotsmans een orgelpunt met
een titel voor Café van Terbeck. Café scoort

op alle exterieuronderdelen voortreffelijk. Enig minpuntje in het exterieurplaatje is het lange spronggewricht,
maar de Emigredochter weet haar benen
wonderwel goed te gebruiken.

Effie van Terbeck (v. Paysan),
kampioene vaarzen middengroep

Etnazoon uit Diligence de Fooz
Familie Veulemans had met de bijna acht
maanden oude Franco van het Bareelhof nog
één ijzer in het vuur. De concurrentie
was ontevreden over het kampioensverloop bij het vrouwelijk vee en kwam in
de finale bij de jonge stieren tot tien
maanden niet opdagen. Daardoor stond
de deur open voor de eindzege van de
grote, zware en brede Colostelg Franco.
In de finale stieren tot 18 maanden kreeg
opnieuw een Coloszoon uit de proefperiode het kampioenslint omgord. Fifa van
de Bremberg van Armand en Bart Willems
uit Sint-Joris-Winge overtuigde de jury
met zijn superfijnheid in bespiering.
In het kamp van de stieren ouder dan 18
maanden verlengde Diesel van de Bremberg, een Etnazoon uit kampioenskoe
Diligence de Fooz, zijn titel van Haspengouwse winterkoning. l

Café van Terbeck (v. Emigre),
kampioene oudere vaarzen

Franco van het Bareelhof (v. Colos),
kampioen jonge stieren

Tabel 1 – Rubriekswinnaars 36e Haspengouwse winterkeuring (kampioenen vetgedrukt)

categorie
stieren

naam dier

Franco van het Bareelhof
Volume van het Negenbonder
Fifa van de Bremberg
Martial de la Grande Rose
Elias van de Sluizenweg
Ventiel de Heers
Diesel van de Bremberg
vrouwelijk Femke van het Bareelhof
Fleur van het Bareelhof
Friese van Terbeck
Fiona van het Bareelhof
Excellance van het Bareelhof
Effie van Terbeck
Evangelista van de Bremberg
Uchi van het Negenbonder
Cafe van Terbeck

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

Colos
Ebony
Colos
Frisko
Obus
Germinal
Etna
Colos
Dartagnan
Obus
Germinal
Davidson
Paysan
Arafat
Eternel
Emigre

Blak
Eternel
Wellington
Jalet
Torrero
Paysan
Lasso
Sjaka-Zoeloe
Sjaka-Zoeloe
Optimum
Occupant
Osborne
Belier
Campagnard
Sjaka-Zoeloe
Belier

G. Veulemans, Glabbeek
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
A. en B. Willems, Sint-Joris-Winge
F. Bottu-Donvil, Linter
A. Meers en M. Peters, Millen
G. Corswarem, Heers
A. en B. Willems, Sint-Joris-Winge
G. Veulemans, Glabbeek
G. Veulemans, Glabbeek
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
G. Veulemans, Glabbeek
G. Veulemans, Glabbeek
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
A. en B. Willems, Sint-Joris-Winge
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom

Fifa van de Bremberg (v. Colos),
kampioen stieren middengroep

Diesel van de Bremberg (v. Etna),
kampioen oudere stieren
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