KEURING RAVELS

Kampioenen met
kwaliteit in Ravels
Kwaliteit, publiek en tevreden deelnemers en organisatoren waren
het recept voor een mooie en succesvolle witblauwprijskamp op
de Agridagen in Ravels. De kampioenstitels werden er mooi verdeeld.
TEKST WIM VEULEMANS

T

wee jaar en twee maanden na de
vorige editie vonden in Ravels opnieuw de Agridagen plaats, met
op zondag de interprovinciale prijskamp

voor witblauw. De catalogus voorzag 77
ingeschreven dieren van 18 fokkers, met
uiteindelijk slechts 10 dieren die in Ravels
afwezig bleven.

In de piste kozen juryleden Filip Ally en
Rudi Lambert na een dag vlot jureren omstreeks 15.00 uur de zes kampioenen uit.
De keuring in Ravels toonde mooie, goed

Tabel 1 – Rubriekswinnaars interprovinciale prijskamp Belgisch witblauw Ravels (kampioenen vetgedrukt)

rubriek

naam dier

geb.dat.

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stieren 4 tot 30 maanden

Orlando van de Heidebloem
Roy van de Sluizenweg
Rafa van de Sluizenweg
Delta van de Dekshoeven
Peggy van de Hemelrijksehei
Regen van de Sluizenweg
Quincy van ’t Herent
Paulien van de Hemelrijksehei
Pithaque van de Noordwateringshoeve
Delphine van de Heidebloem
Nanieke van ’t Berkebos
Navina van de Noordwateringshoeve
Diva van de Heidebloem
met kalf Caigny van de Heidebloem

26-10-2021
07-07-2021
06-04-2021
14-01-2022
08-10-2021
07-06-2021
14-03-2021
10-01-2021
17-09-2020
01-02-2020
01-12-2018
01-06-2018
01-11-2019
31-12-2021

Darko
Ismo
Complice
Impérial
Darko
Darko
Hazard
Jet-Set
Fiacre
Jet-Set
Courtois
Litige
Persan
Dali

Attribut
Grommit
Grommit
Grommit
Vuiton
Zen
Impérial
Vidal
Attribut
Lasso
Origan
Lasso
Vidal
Persan

Frederik Faes, Mol
Anny Meers en Marc Peters, Millen
Anny Meers en Marc Peters, Millen
Tom Smets, Geel
Constant Oostvogels, Hoogstraten
Anny Meers en Marc Peters, Millen
Raymond Thijs, Pelt
Constant Oostvogels, Hoogstraten
Paul Anthonissen, Wuustwezel
Frederik Faes, Mol
Jan Spaepen, Westerlo
Paul Anthonissen, Wuustwezel
Frederik Faes, Mol
Frederik Faes, Mol

vaarzen 4 tot 12 maanden

vaarzen 12 tot 20 maanden
vaarzen 20 tot 32 maanden
vaarzen 32 tot 44 maanden
koeien
koe met kalf
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Navina van de Noordwateringshoeve (v. Litige),
kampioen koeien

Rafa van de Sluizenweg (v. Complice),
kampioen stieren

Delphine van de Heidebloem (v. Jet-Set),
kampioen vaarzen 20-44 maanden

gevulde rubrieken met veel kwaliteit in de
breedte en al zeker in de kopnummers.

Bij de vaarzen van 12 tot 20 maanden stonden twee rubriekswinnaars klaar voor de
strijd. De oudste was Paulien van de Hemelrijksehei van Constant Oostvogels uit Hoogstraten. Deze nakomeling van Jet-Set toonde
een volle en zware achterhand met veel fijn
vlees. Maar het was uiteindelijk Raymond
Thijs uit Neerpelt die de titel meenam richting Limburg. Zijn Quincy van ’t Herent, een
dochter van Hazard, toonde maat, een sterke rug en een getypeerde achterhand, waarmee de jury haar omschreef in de rubriek.

Veel jeugdig
enthousiasme

Tweemaal prijs voor Faes
Zowel de titel kalf met koe als de titel bij de
gekalfde vaarzen was voor de jonge fokker
Frederik Faes uit Mol. Zijn combinatie Diva
van de Heidebloem (v. Persan) met haar kalf
Caigny (v. Dali) won de titel bij koe met kalf.
De jury verkoos haar boven twee andere
dieren om de fokkerijvooruitgang van het
kalf ten opzichte van de moeder. Stalgenote
Delphine van de Heidebloem (v. Jet-Set) bezorgde Faes een tweede titel, ditmaal bij de
vaarzen tussen 20 en 32 maanden. Delphine showde breedte en klasse in haar
volledige bouw en dat op sterk en vlot
beenwerk. Ze haalde het van twee andere
rubriekswinnaars. Zo won ook Pithaque van
de Noordwateringshoeve van Paul Anthonissen
uit Wuustwezel haar rubriek. Deze Fiacredochter showde een goed ontwikkeld type
met veel vlees in de achterhand. In dit kampioenschap stond ook Nanieke van ’t Berkebos.
De Courtoisdochter van Jan Spaepen uit
Westerlo stond er in magere conditie bij,
maar overtuigde met een haar typering,
mooie rib en enorme bouw in de rug.
Bij de koeien was er winst voor de elegante
uitstraling en bouw van Navina van de Noordwateringshoeve (v. Litige). Deze vierjarige koe
van Paul Anthonissen nam het in het kampioenschap op tegen de enige andere aanwezige koe, Dara de Spy (v. Balisto) van Ceusters commVlo en Matthias Willems, beiden
uit Merksplas.
Quincy van ’t Herent (v. Hazard),
kampioen vaarzen 20-32 maanden

Stijlvolle jonge vaarzen en stieren
De laatste rubriek in het kampioenschap
was die voor de jongste vaarzen (4-12 maanden). Hier kon Constant Oostvogels zijn
sterk lot dieren verzilveren met een kampioenstitel. Peggy van de Hemelsrijksehei pakte
de titel. De Darkodochter uit de Noorderkempen toonde veel gewicht en breedte
met een elegante bouw en bespiering in de
achterhand. Het kampioenschap won ze
weliswaar vlot, in haar rubriek had ze het
niet onder de markt met een andere Darkodochter Kelly van de Heidebloem van Frederik
Faes. In dit kampioenschap stond nog een
andere Darkodochter. Ook Regen van de Sluizenweg van Marc Peters en Anny Meers uit
Millen won in een sterke rubriek. Regen
toonde een enorme onderbil, een sterke rib
en goede voorhand. De jongste vaars in het
kampioenschap was Delta van de Dekshoeven
van Tom Smets uit Geel. Deze Imperialdochter is een vaars met veel kwaliteit,
breedte en bespiering.
Peggy van de Hemelrijksehei (v. Darko),
kampioen vaarzen 4-12 maanden

In Ravels krijgt traditioneel ook de jeugd een
kans om zich te tonen. In twee rubrieken
showden vijftien kinderen van 8 tot 14 jaar hun
mooiste kalfjes. Vooral de manier waarop ze
hun dier voorstelden, werd door beide juryleden beoordeeld en gewaardeerd. Bij de jongste groep, 8 tot 10 jaar, toonde Rik Van De
Perre (8) zich de betere met zijn kalfje Gitte.
Bij de groep 11 tot 14-jarigen was er winst voor
Stan Van Bereindonck (11) met zijn kalf Boris.

De enige titel bij de stieren (4-30 maanden)
was voor de oudste stier in het kampioenschap. Rafa van de Sluizenweg, een zoon van
Complice de Spy, en eigen aan Marc Peters
en Anny Meers, won het kampioenschap.
Rafa is een stier met veel vleesuitstraling
in zijn bouw. Een compleet plaatje, aldus
beide juryleden. In dit kampioenschap
was er ook plaats voor stalgenoot Roy van
de Sluizenweg. Deze Ismozoon is een sierlijke stier met hoogtemaat en lengte. Tot
slot was de jongste stier met rubriekwinst
Orlando van de Heidebloem, die een derde
reekswinst bezorgde aan Frederik Faes.
Orlando is een zoon van Darko, die veel
vleesuitstaling showde met breedte in
de voor- en achterhand. l
Diva (v. Persan) en Caigny (v. Dali) van de
Heidebloem, kampioen koe met kalf
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