K E U R I N G

Vlaams-Brabantse top dunnetjes te Leuven

Dag van Bareelhof
De kopdieren waren top, maar de rubrieken op de fokveedag
Ferrari van de Bremberg (v. Occupant),
kampioen jonge stieren

te Leuven misten uitstraling bij gebrek aan breedte in het
deelnemersveld. De familie Veulemans had haar dag.
tekst Guy Nantier

M

et slechts een vijftigtal aanwezige
dieren op de provinciale fokveedag
te Leuven liet de Vlaams-Brabantse elite
zich van haar kleinste kant zien.
De fokstallen ‘van de Bremberg’, ‘van
het Chipohof’, ‘van het Bareelhof’ en
‘van het Kruisborre’ scoorden ieder driemaal rubriekswinst. De familie Veulemans uit Glabbeek kon dit in de finales
verzilveren met twee kampioenstitels.
Fleurie van het Bareelhof werd tot kampioene gekroond bij de jonge vaarzen. De
telg van Canadian Club had in de voormiddag de meest spannende rubriek gewonnen, waarin ook Fayrouche van de
Bremberg (v. Harisson) van Armand en
Bart Willems uit Sint-Joris-Winge aanspraak maakte op rubriekswinst. Beide
dieren lagen enorm dicht bij elkaar.
Fleurie showde correct beenwerk, was
mooi bespierd op de schouder en diep en
fijn gebild in de broek. Fayrouche was
iets breder in de borst en iets langer,
maar minder bespierd op de schouder.
Anderzijds bezat de Harissondochter
meer expressieve vleeskussens in de achterhand. Het was Fleurie die naar de eind-

ronde door mocht met gekend resultaat.
Bij de vaarzen middengroep hadden vader en zoon Willems twee titelkandidates
in de running. Maar het kampioenslint ging naar de meest complete van
alle finalisten: Daphne van het Kruisborre (v.
Empire) van Roger Orinx uit Asse. Haar
mooie vleestype in de breedte van het
skelet en de expressieve achterhand
maakten haar tot eindlaureate.
Bij de koeien was het oudgediende Chiquita van het Bareelhof (v. Germinal) die andermaal de honneurs mocht waarnemen
voor de familie Veulemans. Zij pakte met
elegantie de eindzege.
De fraai vleestypische stier, Ferrari van de
Bremberg (v. Occupant) van de familie
Willems, behaalde zonder discussie de
kampioenstitel bij de jonge stieren.
Fameux v.h. Chipohof (v. Chipolini) zette
voor rekening van maatschap Andries de
provinciale titel bij de oude stieren achter zijn naam. De eigengefokte zoon van
de eigengefokte vader oogstte veel lof
onder meer vanwege zijn fraaie lengte
en een gewicht van meer dan 1200 kg op
een leeftijd van drieënhalf jaar. l

Fameux van het Chipohof (v. Chipolini),
kampioen oudere stieren

Fleurie van het Bareelhof (v. Canadian
Club), kampioene jonge vaarzen

Tabel 1 – Rubriekswinnaars provinciale fokveedag Leuven 2011 (kampioenen vetgedrukt)

categorie
stieren

naam dier

2442 de Trop
Ferrari v.d. Bremberg
Fameux v.h. Chipohof
vrouwelijk
Surprise
3290 van het Chipohof
Fleurie v.h. Bareelhof
Fiona van het Bareelhof
Evita van de Bremberg
Elfi van het Kruisborre
Daphne v.h. Kruisborre
Davidoff v.d. Bremberg
Carlette v.h. Kruisborre
Chiquita v.h. Bareelhof
Amarylis v.h. Chipohof
bedrijfsgroepen vaarzen
koeien

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

02-09-2010
31-07-2010
03-03-2008
26-09-2010
22-07-2010
20-06-2010
23-01-2010
16-11-2009
06-05-2009
31-12-2008
27-02-2008
28-11-2007
03-05-2007
07-10-2003

Occupant
Radar VT
Radar VT
Houblon
Davidson
Sjaka-Zoeloe
Occupant
Radar VT
Notez Le
Osborne
Campgnard
Bruegel
Debordant
Chipolini

J. en P. Dedobbeleer, Pepingen
A. en B. Willems, St.-Joris-Winge
Andries LV, Humbeek
W. De Block, Asse
Andries LV, Humbeek
G. Veulemans, Glabbeek
G. Veulemans, Glabbeek
A. en B. Willems, St.-Joris-Winge
R. Orinx, Asse
R. Orinx, Asse
A. en B. Willems, St.-Joris-Winge
R. Orinx, Asse
G. Veulemans, Glabbeek
Andries LV, Humbeek
G. Veulemans, Glabbeek
R. Orinx, Asse

Majeur
Occupant
Chipolini
Muscadet
Dilucca
Canadian Club
Germinal
Davidson
Valli
Empire
Wellington
Occupant
Germinal
Turbo

Daphne van het Kruisborre (v. Empire),
kampioene vaarzen middengroep

Chiquita van het Bareelhof (v. Germinal)
kampioene koeien
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