KEURING LEUVEN

Leuven promoot
Belgisch witblauw
Promotie van het ras, een proeverij met Belgisch
witblauw en meer dieren. Dat was het recept van
de Leuvense prijskamp. Roger en Jan Orinx
namen twee kampioenen mee naar huis.
TEKST WIM VEULEMANS

Maradona van de Bremberg (v. Litige),
kampioen jonge stieren

EXTRA FOTO’S WWW..VEETEELTVLEES.BE

D

oor de inzet van de organisatoren
was de prĳskamp in het hartje van
Leuven een mooie promotie voor de
kwaliteiten van het Belgisch-witblauwras.
Dit jaar namen 51 dieren, 20 meer dan
vorige editie, deel aan de keuring. De foodtruck van VLAM zorgde – via een proeverĳ
met rundvlees van het ras – voor een link
met de consument.

Bekende dieren bevestigen
Een aantal bekende dieren wisten een nieuwe titel toe te voegen aan hun palmares.
Kanu van Kettelo (v. Tilouis) van Walter De
Block verlengde zĳn titel bĳ de oudere stieren. Voor de blauwe Vidaldochter van Gilbert Veulemans, Moneypenny van het Bareelhof,
is het dan weer de tweede titel in een
maand tĳd. Met veel breedte in de achterhand en borst won Moneypenny – net als op
de Grote Prĳs Keukens Redant in Erpe-Mere
– het kampioenschap bĳ de jonge vaarzen.
Voor Jaserie van het Kruisborre en eigenaars

Jan en Roger Orinx volgde een verdiende
winst bĳ de koeien, na eerder een tweede
plaats in Erpe-Mere en een vierde plaats in
Libramont. In die maand tĳd had de Imperialdochter naast haar massa en vlotte stap
duidelĳk nog klasse bĳgewonnen.

Kanu van Kettelo (v. Tilouis),
kampioen oudere stieren

Opnieuw winst voor Orinx
De reeksen bĳ de stieren waren met slechts
zes stieren mager gevuld. In het kampioenschap bĳ de jonge stieren stonden echter
twee mooi bespierde stieren. De één jaar
oude, zwarte Litigezoon Maradona van de
Bremberg van Bart Willems toonde veel type
en lengte. Jan en Roger Orinx wisten nog
een tweede kampioenstitel te bemachtigen
in Leuven. De winst bĳ de oudere vaarzen
was immers voor Lanae van het Kruisborre.
Deze fĳne dochter van Hazard toonde veel
kwaliteit in de voorhand en de rug. Een
volle zus van Lanae, Marleen van het Kruisborre, won haar rubriek, een tweede volle
zus eindigde als tweede in haar reeks. l

Moneypenny van het Bareelhof (v. Vidal),
kampioene jonge vaarzen

Tabel 1 – Reekswinnaars prijskamp Leuven (kampioenen vetgedrukt)

rubriek

naam

geb.datum vader

m.vader

eigenaar

stieren 10-18 maanden

Mats van het Bareelhof
Maradona van de Bremberg
Kanu van Kettelo
Moneypenny van het Bareelhof
Mustang van de Bremberg
Machine van het Kruisborre
Marleen van het Kruisborre
Lanae van het Kruisborre
Lien van de Kouter
Signe van de Bremberg
Kiris van de Uilenvlucht
Jaserie van het Kruisborre
Idylle van het Bareelhof
Roger en Jan Orinx, Asse
Roger Sapion, Kessel-Lo
Walter De Block, Asse

18-09-’17
10-07-’17
07-07-’14
23-11-’17
20-09-’17
05-07-’17
22-04-’17
26-11-’16
14-07-’16
05-10-’15
19-03-’15
11-10-’14
15-07-’13

Adajio
Depute
Muscadet
Sheriff
Itou
Noceur
Argan
Argan
Ferrero
Lasso
Fleuron
Ecrin
Sjaka-Zoeloe

Gilbert Veulemans, Glabbeek
Bart Willems, Tielt-Winge
Walter De Block, Asse
Gilbert Veulemans, Glabbeek
Bart Willems, Tielt-Winge
Roger en Jan Orinx, Asse
Roger en Jan Orinx, Asse
Roger en Jan Orinx, Asse
Guido Van Boxstael, Mazenzele
Katy Van Den Eynde, Brussegem
Alexander Vandermeulen, Tienen
Roger en Jan Orinx, Asse
Gilbert Veulemans, Glabbeek

stieren +30 maanden
vaarzen 8-20 maanden

vaarzen 20-44 maanden

koeien +44 maanden
bedrijfslot vaarzen
bedrijfslot koeien
bedrijfslot stieren

30

Artdeco
Litige
Tilouis
Vidal
Litige
Heroique
Hazard
Hazard
Or
Hazard
Attribut
Imperial
Adajio

Lanae van het Kruisborre (v. Hazard),
kampioene oudere vaarzen

Jaserie van het Kruisborre (v. Imperial),
kampioene koeien
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