K E U R I N G

Nieuwkomer Jef Horemans legt gevestigde waarden het vuur aan de schenen

Boeiende tweestrijd
De CRV-fokveedag witblauw voor de regio Antwerpen was een
boeiende tweestrijd tussen twee grootinzenders: Louis DeWeerdt
uit O.L.V. Waver en Jef Horemans-Op De Beeck uit Wiekevorst.
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V

oor aanvang van de kampioenschappen kon voor grootinzender Louis De
Weerdt, eigenaar van Perenhof bvba uit
O.L.V. Waver, de fokveedag witblauw te
Geel al niet meer stuk. Pupillen uit zijn
fokkerij waren immers dankzij winst
tijdens de rubriekskeuringen aanwezig
in alle finales. Drie van de vier kampioenstitels gingen daarna ook naar zijn
fokstal. Wander van Perenhof (v. Heroique)
legde beslag op de kampioenstitel bij de
stieren ten nadele van Guinness ter Moeren
(v. Tyson), die een half jaar jonger was,

van Ludo Schillemans uit Mol. Wander
moest het hebben van de breedte in de
achterhand voorzien van een mooie
vleesopleg. Het beenwerk was correct in
de stand, maar moeizaam in het gebruik.
Guinness’ troeven waren eerder de forse
voorhand, een mooie, brede ruglijn en
een vlot gebruik van de correcte benen.
De finale bij de jonge vaarzen was voor
de jury een moeilijke klus om klaren.
Het was zoeken naar de allerkleinste
fouten bij de vijf zeer kwaliteitsvolle finalisten Tina van Horbeeck van Jef Hore-

Tabel 1 – Rubriekswinnaars CRV-fokveedag witblauw te Geel (kampioenen vetgedrukt)

categorie naam dier

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stieren

08-03-2011
27-09-2010
10-04-2011
12-12-2010
05-11-2010
08-10-2010
22-06-2010
18-05-2010
09-12-2009
12-03-2009
19-04-2008
25-11-2005

Jasmin
Emigre SF
Occupant
Occupant
Radar SF
Germinal
Raciste
Occupant
Osborne
Occupant
Occupant
InexeS

Schillemans lv, Mol
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
J. Horemans-Op de Beeck, Wiekevorst
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
Christophe Fransen, Merksplas
W. Vissers, Lille
J. Horemans-Op de Beeck, Wiekevorst
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
J. Horemans-Op de Beeck, Wiekevorst
Perenhof bvba, O.L.V. Waver

Guinness ter Moeren
Wander van Perenhof
vrouwelijk Tina van Horbeeck
Weslia van Perenhof
Willeke
8595
Fanette
Silke van Horbeeck
Viki van Perenhof
Valencia van Perenhof
Unite
Pandora van Perenhof

Tyson
Heroique
Adajio
Imperial
Occupant
Adajio
Adajio
Germinal
Davidson
Germinal
Judoka
Occupant

De Antwerpse kampioenen: v.l.n.r. Tina, Wander, Valencia en Pandora
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V E E T E E L T V lee s

mans-Op De Beeck uit Wiekevorst, Weslia
van Perenhof (v. Imperial) en Willeke (v.
Ocupant) van Louis Deweerdt, 8595 (v.
Adajio) van Christophe Fransen uit
Merksplas en tot slot Fanette (v. Adajio)
van Willy Vissers uit Lille.
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De knappe, fijne vleeskussens in drievoud in de achterhand van Tina gaven de
doorslag. Dat dertien geen ongeluksgetal
hoeft te zijn, bewijst deze jonge kampioene die dertien als kontnummer droeg.
Voor eigenaar Jef Horemans, nieuwkomer en tevens grootinzender te Geel, een
verdiende beloning voor het geshowde
fokmateriaal. Meermaals legde Horemans de gevestigde waarden het vuur
aan de schenen. Zoals in de derde rubriek jonge vaarzen waarin Silvie van Horbeeck (v. Odilon.) het moest afleggen tegen Willeke (v. Occupant) van Louis
Deweerdt, na lang beraad van de jury.
Bij de vaarzen middengroep was er eindwinst voor Valencia van Perenhof (v. Germinal) van fokker Deweerdt. Valencia was
de meest complete finaliste met een prima vleestype en vooral goed beenwerk.
De andere finalisten lieten op dit laatste
punt wat steekjes vallen.
De fokveedag eindigde met een tweestrijd bij de koeien tussen andermaal de
fokveestallen ‘van Perenhof’ en ‘van
Horbeeck.’ In de finale stonden Unite (v.
Judoka) van Jef Horemans en Pandora van
Perenhof (v. Occupant) van Louis Deweerdt
tegenover elkaar. Gevestigde waarde Deweerdt trok aan het langste eind. l

