KEURING LEUVEN

Wolvendreef
maakt rentree
Senateurdochter Maribelle zorgde voor een sterke
rentree van het fokbedrijf Theunis in Leuven. De keuring showde kwaliteit in een beperkt aantal dieren.

Maribelle van de Wolvendreef (v. Senateur),
kampioen koeien

TEKST WIM VEULEMANS

E

en beperkt aantal, negen fokkers
en 34 witblauwen, zorgde voor een
mooie beeldvorming van het witblauwras op de Leuvense jaarmarkt. Onder
de deelnemers was ook een aantal nieuwe
gezichten. De kwaliteit van de elf rubrieken
was bij momenten zeer hoog.
Bij de koeien was er kampioenswinst voor
Maribelle van de Wolvendreef (v. Senateur). De
vier jaar oude koe toonde karakter, maar
ook pure klasse en massa. In het kampioenschap haalde ze het van de gekende Zougar
Lize van het Bareelhof van Stijn Veulemans.
De familie Theunis, met nu Ines, Margot en
Catherine aan het stuur, maakte daarmee
een sterk debuut in Leuven. Ze wonnen ook
nog eens het bedrijfslot bij de koeien.

Rubrieken met klasse
De meest complete in haar rubriek, maar
ook in het kampioenschap bij de vaarzen
tussen 20 en 44 maanden, was Odina van de
Loobergenhof. De Idéfixdochter van Roger
Sapion showde lengte en breedte in zowel
de voor- als de achterhand. Odina kreeg in
het kampioenschap concurrentie van twee

vaarzen uit de stal van Stijn Veulemans.
Zowel Ohio van het Bareelhof (v. Futé) als stalgenote Niara van het Bareelhof (v. Idéfix) toonde een vrij complete en klasrijke bouw.
De vier rubriekswinsten van Veulemans
zorgden uiteindelijk voor een kampioenstitel voor de jonge fokker. Pearl van het Bareelhof (v. Futé) zorgde eerder deze zomer al
voor rubriekwinst in Erpe-Mere. De fijnbespierde Futédochter showde in magere
conditie veel finesse, bespiering en breedte
in de voorhand. Ze haalde het in het kampioenschap van drie andere jonge vaarzen.
Ook hier had Sapion met de brede Pipa van
het Loobergenhof (v. Courtois) een rubriekswinnaar in de strijdarena. De complete en
fijne Paulina (v. Hurricane) zorgde voor rubriekswinst voor Van Beirendonck. De jongste rubriekswinnaar in Leuven was dan
weer Perugia, een sterk bevleesde Attributvaars van Marc Schuurmans.
Tweemaal winst was er bij de stieren voor
Bart Willems. Zijn Dalton van de Bremberg
(v. Aragon) showde massa en breedte,
een gelijk beeld toonde de Rubiszoon Fons
van de Bremberg. l

Odina van het Loobergenhof (v. Idéfix),
kampioen vaarzen van 20 tot 44 maanden

Pearl van het Bareelhof (v. Fute),
kampioen vaarzen onder de 20 maanden

Tabel 1 – Rubriekswinnaars regionale fokveedag Leuven (kampioenen vetgedrukt)

rubriek

naam dier

Dalton v.d. Bremberg
Fons v.d. Bremberg
Perugia
Pearl v.h. Bareelhof
Paulina
Pipa v.h. Loobergenhof
vaarzen 20-32 mnd. Ohio v.h. Bareelhof
Odina v.h. Loobergenhof
vaarzen 32-44 mnd. Niara v.h. Bareelhof
koeien
Maribell v.d. Wolvendreef
Lize v.h. Bareelhof
bedrijfslot
vaarzen
koeien

stieren < 8 mnd.
stieren > 18 mnd.
vaarzen 8-20 mnd.

vader

m.vader geb.dat.

eigenaar, woonplaats

Aragon
Rubis
Attribut
Futé
Hurricane
Courtois
Futé
Idéfix
Idéfix
Senateur
Zougar

Lasso
Idéfix
Emblème
Vidal
—
Cabri
Vidal
Attribut
Hazard

Bart Willems, Tielt-Winge
Bart Willems, Tielt-Winge
Marc Schuermans, Vissenaken
Stijn Veulemans, Glabbeek
Van Beirendonck commV, Wechtelderzande
Roger Sapion, Kessel-Lo
Stijn Veulemans, Glabbeek
Roger Sapion, Kessel-Lo
Stijn Veulemans, Glabbeek
Theunis lv, Glabbeek
Stijn Veulemans, Glabbeek
Stijn Veulemans, Glabbeek
Theunis lv, Glabbeek

Argan

13-07-’20
01-02-’20
14-12-’20
04-10-’20
23-08-’20
17-05-’20
11-11-’19
01-03-’19
28-01-’18
17-05-’17
20-06-’16

Fons van de Bremberg (v. Rubis),
kampioen stieren boven de 18 maanden

Dalton van de Bremberg (v. Aragon),
kampioen stieren onder de 18 maanden
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