K E U R I N G

Familieverbanden op fokveedag te Leuven aan de winnende hand

Goed bloed liegt niet
Gewicht versus finesse. Het blĳft een moeilĳke afweging voor
keurmeesters. Broer-zus- en moeder-dochtercombinaties
sierden de fokveedag te Leuven.
tekst Guy Nantier

foto-impressie www.veeteeltvlees.nl of www.veeteeltvlees.be

De kampioenen (v.l.n.r.) onder het actiespandoek: Jennifer, Hannelore, Corine, Jeroen en Simba
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september. De Europese landbouwbetoging te Brussel eiste de volle media-aandacht op. De Vlaams-Brabantse
fokveedag ging desondanks door, maar
de deelnemende veehouders waren solidair met de collega’s. Op hun manier

brachten zĳ de malaise in de landbouw
onder de aandacht van de vele tienduizenden bezoekers aan de Leuven
Jaarmarkt.
Tĳdens de editie 2015 waren opvallende familieverbanden aan de winnende

Tabel 1 – Rubriekswinnaars fokveedag Leuven (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

stieren < 12 mnd. Simba van de Bremberg
stieren > 12 mnd. Jeroen van Moorsel
Iniesta van het Chipohof
vaarzen 8-20 mnd. Jennifer van ‘t Herent
Jopie van het Loobergenhof
Jeske van het Loobergenhof
vaarzen 20-44 mnd. Ilke van het Bareelhof
Indi van ’t Herent
Hannelore van Moorsel
koeien
Grace van het Bareelhof
Corine van het Bareelhof
bedrijfsgroepen vaarzen
koeien
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geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

10-05-2014
18-02-2014
19-03-2012
01-12-2014
17-06-2014
02-05-2014
25-07-2013
17-03-2013
21-10-2012
05-05-2011
20-08-2007

Lasso
Germinal
Lasso
Etna
Kimono
Adajio
Sjaka-Zoeloe
Etna
Germinal
Debordant
Radar VT

B. Willems, St.-Joris-Winge
F. Van der Biest, Moorsel
Andries lv, Humbeek
R. Thijs, Neerpelt
R. Sapion, Kessel-Lo
R. Sapion, Kessel-Lo
G. Veulemans, Glabbeek
R. Thijs, Neerpelt
F. Van der Biest, Moorsel
G. Veulemans, Glabbeek
G. Veulemans, Glabbeek
R. Sapion, Kessel-Lo
G. Veulemans, Glabbeek

SEPTEMBER

Adajio
Sheriff
Imperial
Adajio
Imperial
Attribut
Adajio
Adajio
Sheriff
Adajio
Sjaka-Zoeloe

hand. Zo won Frans Van der Biest uit
Moorsel de kampioensstrĳd bĳ de stieren van 18 maanden en ouder met Jeroen van Moorsel en bĳ de vaarzen van 20
tot 44 maanden oud met Hannelore van
Moorsel. Beide dieren hebben als vader
Sheriff de Centfontaine en moeder Birgite van Moorsel (v. Germinal), volle
broer en zus dus.
Sheriff moest in de finaleronde de strĳd
aangaan met Iniesta van het Chipohof (v.
Imperial) van landbouwvennootschap
Andries uit Humbeek. Maar Iniesta was
volgens leeftĳd niet aan de maat om de
kampioenszege te kunnen opeisen. De
in ontwikkeling en bespiering complete
Hannelore had in haar finale een stevige tegenstand van Indi van ’t Herent (v.
Adajio) van Raymond Thĳs uit Neerpelt.
Indi showde een heel mooie, fĳne vleesexpressie in de achterhand, maar de
driekoppige jury kende de kampioenstitel toe aan Hannelore vanwege de extra
kilo’s.
Die fĳnheid in vleesexpressie werd wel
beloond in de finale bĳ de jonge vaarzen. Daar ging de eindzege naar Jennifer
van ’t Herent (v. Adajio) van Thĳs en werd
het economische vleestype dat uit de
stal van Roger Sapion uit Kessel-Lo
kwam met Jopie (v. Imperial) en Jeske van
het Loobergenhof (v. Attribut) niet beloond met een zege.

Ilke in het werkpak
Bĳ de koeien was de stal ‘van het Bareelhof ’ van de familie Veulemans zegezeker met de rubrieksoverwinningen
van Grace (v. Adajio) en Corine (v. SjakaZoeloe). Beide dieren verkeerden niet
in showconditie. Corine toonde meer
breedte in voorhand en achterhand en
meer belĳning in de broek. Zĳ werd terecht kampioene koeien.
Corine is de moeder van de zwartgekleurde keuringscoryfeeën Ivoire (v.
Imperial) en Idylle (v. Adajio) van het
Bareelhof. Nu komt daar Ilke van het Bareelhof (v. Adajio) bĳ. Ilke behaalde te
Leuven 1a bĳ de jonge vaarzen tot 20-44
maanden, maar diende in werkpak in
de finale op te tornen tegen de eerdergenoemde en iets oudere Indi en de veel
oudere Hannelore. En dat was wat veel
gevraagd voor deze grote en in de keuringspiste vlotte jonge vaars. l
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