KEURING SINT-TRUIDEN

Volle zussen pakken titels
voor Ten Dreve-stal
Met drie kampioenstitels waren de fokkerijstal
‘Ten Dreve’ en de familie Schuppen uit Velm de
grote winnaar van de uitgestelde winterprijskamp
voor Belgisch witblauw in Sint-Truiden.
TEKST WIM VEULEMANS

O

nder een stralende lentezon en met
een honderdtal dieren was de Belgisch-witblauwprijskamp van SintTruiden meer dan terug van weggeweest.
De organisatoren hadden niet op een inspanning gekeken om de vele toeschouwers
in de watten te leggen. De kwaliteit van de
dieren was bijzonder hoog, meer dan 400
bezoekers genoten ook van de aangeboden
lunch met natuurlijk Belgisch witblauw op
het menu. De kwaliteit was hoog, zeker bij
de vrouwelijke dieren. De topnummers bij
de stieren waren niet altijd van de hoogste
kwaliteit, vooral in beweging.

In de prijskampring begon even na de middag de grote ‘Schuppen-show’, het namiddagprogramma leverde de Velmse stal immers vijf rubriekswinsten op. Drie ervan
werden verzilverd met een kampioenstitel.

Volle zussen in de winst

De achttien maanden oude Pam ten Dreve
was de eerste die won, bij de vaarzen van
10 tot 20 maanden oud. Deze dochter van
Jet-Set uit een Benhurdochter showde zich
als een complete vaars, met gewicht en een
mooie bespiering en belijning, onder meer
in de achterhand.

Pam won van vier jongere vaarzen die eerder op de middag ook hun rubriek hadden
gewonnen. In deze selecte groep had de
familie Schuppen nog twee dieren in de
winst. Moonlight ten Dreve (v. Jet-Set) toonde
zich een fijne, maar goed gevulde vaars,
stalgenote 2774 ten Dreve is een dochter van
Or en de volle zus van een latere kampioene, Narcotique. Darkodochter Paco Rabanne van Terbeck zorgde voor rubriekswinst
voor Jan Roggen, terwijl de uiterst bevleesde, maar lichte Shimmer van Tervoort dat
deed voor Benny Neven uit Wellen.
Winst was er ook voor een volle zus van
Pam, Noor ten Dreve. Zij won bij de koeien.
Fijn beenwerk, een massieve bouw in midden- en voorhand en haar jeugdige uitstraling deden de jury haar verkiezen boven de
bekende en breedgebouwde Louisiana van
Terbeck (v. Hazard) van Roggen-Schotsmans
lv uit Kersbeek.
De derde titel was meer dan verdiend voor
Narcotique ten Dreve. De Ordochter won eerder in de namiddag al de hoogst gewaardeerde rubriek van de keuring. Narcotique
showde een compleet, harmonieus plaatje

Tabel 1 – Rubriekswinnaars van de Belgisch-witblauwkeuring in Sint-Truiden (kampioenen vetgedrukt)

rubriek

naam dier

Radar van Terbeck
Ravano van de Sluizenweg
stieren van 10 tot 15 mnd.
Raven van de Sluizenweg
6985 van de Scholierenhoeve
Rowan van de Sluizenweg
stieren vanaf 15 mnd.
Porto van de Sluizenweg
Bijschrift
6904 van de Scholierenhoeve
Abernaud du Cortil-Gayot
Grote Prijs van stad Sint-Truiden
Decajou van de Kleine Venne
vaarzen tot 10 mnd.
Le Secret Rose
Rose van het Bareelhof
Rina van het Bareelhof
Romy van het Bareelhof
vaarzen van 10 tot 20 mnd.
Moonlight ten Dreve
Shimmer van Tervoort
2774 ten Dreve
Paco Rabanne van Terbeck
Pam ten Dreve
(gekalfde) vaarzen 20 tot 44 mnd. Ohio van het Bareelhof
Odyssee van het Bareelhof
Narcotique ten Dreve
koeien
Noor ten Dreve
Louisiana van Terbeck
stieren tot 10 mnd.
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geb. datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

02-07-2021
13-06-2021
16-03-2021
27-02-2021
15-01-2021
16-11-2020
28-10-2020
10-07-2020
13-02-2020
12-09-2021
12-08-2021
24-06-2021
10-06-2021
21-04-2021
06-04-2021
24-03-2021
18-11-2020
19-09-2020
18-11-2019
21-08-2019
14-09-2018
25-06-2018
09-10-2016

Darko
Balisto
Hercul
Storm
Benhur
Dauphin
Rubis
Macaron
Acajou
Attribut
Dali
Zougar
Imperial
Jet-Set
Darko
Or
Darko
Jet-Set
Futé
Idéfix
Or
Jet-Set
Hazard

Vidal
Origan
Balisto
Zougar
Impérial
Grommit
Resistant
Maillon
Tilouis
Hazard
Idéfix
Sheriff
Sjaka-Zoeloe
Vidal
Attribut
Tilouis
Komeet
Benhur
Vidal
Impérial
Tilouis
Benhur
Impérial

Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek
Anny Meers en Marc Peters, Millen
Anny Meers en Marc Peters, Millen
Tom en Yann Vanhees lv, Zoutleeuw
Anny Meers en Marc Peters, Millen
Anny Meers en Marc Peters, Millen
Tom en Yann Vanhees lv, Zoutleeuw
Philippe Mélotte, Lathuy
Mechelmans-Baerts lv, Donk
Paul Verpoorten, Lommel
Stijn Veulemans, Glabbeek
Stijn Veulemans, Glabbeek
Stijn Veulemans, Glabbeek
Schuppen fv, Velm
Benny Neven, Wellen
Schuppen fv, Velm
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek
Schuppen fv, Velm
Stijn Veulemans, Glabbeek
Stijn Veulemans, Glabbeek
Schuppen fv, Velm
Schuppen fv, Velm
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek
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Narcotique ten Dreve (v. Or),
kampioen vaarzen 20-44 maanden

winnaar voor de Bareelhofstal was Odyssee
van het Bareelhof, een dochter van Idéfix uit
de bekende Ivoire. Ze toonde elegantie en
een enorme ontwikkeling in maat en gewicht.
In de jongste rubriek kon Stijn Veulemans
uiteindelijk toch een van zijn vijf rubriekswinsten verzilveren. Zijn Rose van het Bareelhof, een dochter van Dali uit de bovenvermelde Odysee, won met haar pure en fijne
bevleesdheid. Ze haalde het onder meer van
twee stalgenoten. Rina van het Bareelhof (v.
Zougar) showde maat, gewicht en sterk
beenwerk, stalgenote Romy van het Bareelhof
(v. Imperial) toonde zich met haar rubriekswinst een correcte vaars met een mooie
bevleesdheid. De jongste rubriek was voor
de vijf maand oude en fijne Attributdochter
Le Secret Rose uit de stal van Paul Verpoorten
uit Lommel.

Porto van de Sluizenweg (v. Dauphin),
kampioen stieren vanaf 15 maanden

Millense winst bij stieren
Noor ten Dreve (v. Jet-Set),
kampioen koeien

Pam ten Dreve (v. Jet-Set),
kampioen vaarzen 10-20 maanden

Rose van het Bareelhof (v. Dali),
kampioen vaarzen tot 10 maanden

met breedte en een enorme vleesexpressie.
Voor haar was dit de tweede titel op de
Haspengouwse keuring, ze won ook al op
de editie in 2020.

Een op de vijf in kampioenschap
Narcotique won het kampioenschap bij de
oudste vaarzen door het te halen van twee
dieren uit de Glabbeekse stal van Stijn Veulemans. Daarbij was Futédochter Ohio van
het Bareelhof, die eerder die middag makkelijk haar rubriek won. De tweede rubrieks-

De jongste rubriek stieren werd gewonnen
door Radar van Terbeck, een acht maanden
oude zoon van Darko uit een dochter van
Vidal. De stier uit de stal van RoggenSchotsmans lv uit Kersbeek showde meer
ontwikkeling dan de andere jonge stier in
het kampioenschap. Radar is een jonge,
beloftevolle stier met veel bevleesdheid in
voor- en achterhand. Ravano van de Sluizenweg (v. Balisto) showde zich een correct
stierkalf, maar kon zijn rubriekswinst niet
verzilveren in een kampioenschap. Zijn
eigenaars, Marc Peters en Anny Meers uit
Millen, pakten wel de winst in het kampioenschap van stieren vanaf 15 maanden.
Porto van de Sluizenweg, een zoon van Dauphin uit een Grommit, showde in Sint-Truiden een harmonische bouw, met goed beenwerk en breedte in de achterhand.
In dit kampioenschap stond ook 6904 van
de Scholierenhoeve van de gebroeders Vanhees
uit Zoutleeuw opgesteld. Deze Rubiszoon
won zijn rubriek door zijn meer ‘stierontwikkeling’ en gewicht.
Onder de deelnemers waren ook enkele
fokkers uit Wallonië aanwezig. Waalse
winst was er voor de zwarte en zware
Macaronzoon Abernaud du Cortil-Gayot van
Philippe Melotte uit het Waals-Brabantse
Lathuy.

Stieren met ontwikkeling
Twee stieren uit de Sluizenwegfokkerij
moesten in het kampioenschap bij de jonge
stieren van 10 tot 15 maanden wel de duimen leggen voor een dier van de broers
Vanhees uit Zoutleeuw. Hun Stormzoon
6985 van de Scholierenhoeve was de meest
complete stier uit dit kampioenschap met
ook nog eens een mooi gevulde achterhand.
Hij won van de zware en sterk ontwikkelde
Raven van de Sluizenweg (v. Hercul) van Marc

Decajou van de Kleine Venne (v. Acajou),
Grote Prijs stad Sint-Truiden

6985 van de Scholierhoeve (v. Storm),
kampioen stieren 10-15 maanden

Radar van Terbeck (v. Darko),
kampioen stieren tot 10 maanden

Peters en Anny Meers. Correctheid en gewicht, dat toonde ook stalgenoot Rowan van
de Sluizenweg (v. Benhur) in het kampioenschap, maar voor de ultieme winst was het
net niet voldoende.
Tot slot was er winst met de Grote Prijs van
stad Sint-Truiden voor Decajou van de Kleine
Venne, een mooie Acajouzoon uit de stal van
Mechelmans-Baerts lv uit Donk. De familie
kreeg de prijs uit handen van Europarlementslid en schepen van de stad Sint-Truiden Hilde Vautmans. l
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