K E U R I N G

Halifax levert eerste geloofsbrieven af te Mesch

deelnemende fokbedrĳven aan de regiokeuring te Mesch is een

Guido Lemmens aan met een Halifaxnazaat, Febe van Schilberg. Febe showde
net als haar halfbroer en stalgenoot van
Frans die kenmerkende breedte in de
achterhand van de vader. Zĳ showde bovendien een mooie lengte en ribronding
en was vlot in de gang. Febe kon haar
1a-overwinning niet verzilveren met een
kampioenstitel. Die was bĳ de vaarskalveren voor Elke van Krakehoeve, een Emblemedochter uit de stal van Wiljan van
de Kruĳs uit Weert. Elke bezat meer
pure vleesexpressie in de achterhand.
Elke en haar moeder Silice van Krakehoeve
(v. Spirit) behaalden ook de overwinning
in de rubriek zoogstellen.

jubileumeditie volgend jaar nog niet vanzelfsprekend.

Bĳna netjes verdeeld

Limburgse
zeskamp
Ki-vader Halifax leverde zĳn eerste kampioen in het showcircuit
af. De zes titels werden bĳna netjes verdeeld. Met slechts zes

tekst Guy Nantier

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

O

p de 29e Limburgse keuring voor
Belgisch witblauw gaf ki-stier Halifax van de Bremberg zĳn eerste geloofsbrieven af in de keuringsring. Bĳ de
stierkalveren geschiedde dit met Frans
van Schilberg van Guido Lemmens uit
Wittem. De Halifaxzoon uit een Adajio-

moeder etaleerde een mooie harmonie
tussen ontwikkeling en bespiering. De
breedte in de achterhand was overduidelĳk vaders signatuur. Frans werd gekroond tot kampioen bĳ de stierkalveren en tot Mister Toekomst.
Ook in het vrouwelĳk vee trad fokker

De kampioenen (v.l.n.r.): Frans, Starlyner, Evita, Euforie, Alexial en Elke

Tabel 1 – Rubriekswinnaars fokveedag Mesch (kampioenen vetgedrukt)

categorie
stieren 0-6 m.

naam dier

Boeda Aan de Wolfsboom
Frans van Schilberg
stieren 6+ m.
Starlyner van Krakehoeve
kalveren 0-6 m. Elke van Krakehoeve
Febe van Schilberg
vaarzen 6-12 m. Klazien 34 van Krakehoeve
Alexial van Mesch
vaarzen 12-24 m. Euforie van Schilberg
koeien
Evita van Krakehoeve
Sensuela van Krakehoeve
Annemiek van Mesch
zoogstellen
Silice van Krakehoeve

geb.datum vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

12-07-2015
24-03-2015
08-05-2014
13-05-2015
21-03-2015
08-12-2014
02-10-2014
16-03-2014
06-08-2013
29-12-2012
08-07-2011
31-03-2012

Occupant
Adajio
Germinal
Spirit
Adajio
Joker
Emigre
Manitou
Germinal
Germinal
n.b.
Occupant

slagerij Kluitmans, Swalmen
G. Lemmens, Wittem
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
G. Lemmens, Wittem
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
G. Pinckaers, Mesch
G. Lemmens, Wittem
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert
G. Pinckaers, Mesch
vleesveebedrijf Krakehoeve, Weert

Fexhois
Halifax
Sheriff
Embleme
Halifax
Spirit
Sheriff
Impartial
Egel
Sheriff
Agile
Spirit

Met slechts 45 aanmeldingen mondde de
regiokeuring uit in een zeskamp tussen
de fokstallen Kluitmans uit Swalmen,
Guido Lemmes uit Wittem, vleesveebedrĳf Op de Heugden uit Noorbeek, Guy
Pinckaers uit Eĳsden en vleesveebedrĳf
Krakehoeve uit Weert.
Vleesveebedrĳf Krakehoeve keerde finaal
huiswaarts met drie titels. Naast de eerder genoemde titel voor Elke legde het
fokbedrĳf beslag op de titel bĳ de enige
rubriek stieren ouder dan zes maanden
met de in bespiering kwaliteitsvolle Starlyner (v. Sheriff) en bĳ de koeien met de
hoogdrachtige Evita (v. Egel).
Guido Lemmens behaalde naast de titel
van Mister Toekomst ook de titel Miss
Toekomst met de kampioene bĳ de vaarzen 12 tot 24 maanden, Impartialdochter Euforie van Schilberg. Euforie showde
kracht in de voorhand, een brede rugpartĳ en mals, fĳn vlees in de broek. Zĳ
versloeg in de titelstrĳd voor Miss Toekomst onder andere de kampioene bĳ
de vaarzen 6 tot 12 maanden, Alexial van
Mesch van Guy Pinckaers uit Mesch. De
Sheriffdochter legde in de balans meer
breedte in het bekken en extra bespiering in de achterhand, maar was wat
nipt aan de maat.
Slagerĳ Kluitmans uit Swalmen diende
vrede te nemen met een 1a-overwinning
bĳ de stierkalveren met Boede Aan de
Wolfsboom, een goede Fexhoiszoon met
ontwikkeling in de hoogte en de breedte
en een goede vleesexpressie in de achterhand.
Alleen het vleesveebedrĳf Op de Heugden van de familie Ploumen uit Noorbeek keerde huiswaarts zonder rubrieksoverwinning of kampioenstitel. Maar de
familie kopletterde sportief op haar
Facebook-pagina: ‘Het is een leuke dag
geweest. Meedoen is belangrĳker dan
winnen.’ l
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