Affligem, de spee r van Vlaanderen
Vlaamse fokveebeurs doorstaat glansrijk vergelijk met Waalse verkoopkeuringen
De belangstelling was minder dan vorige jaren, maar de kwaliteit was super in het vrouwelijk vee en bijzonder goed bij de
stieren. In vergelijking met de Waalse verkoopkeuringen kregen de bezoekers er te Affligem hoogtemaat als toemaatje bij.

het een strijd tussen de Agriflanderskampioene Virginie ter Heiveld
(v. Fausto) van Stef Vereertbrugghen uit Opwijk en de Agribexkampioene Diligence de Fooz (v. Lasso)
van Armand en Bart Willems. Virginie kon een betere rugbespiering presenteren, maar tegen de

en Vampier ter Heiveld (v. Radar VT)
had Stef Vereertbrugghen twee
ijzers in het vuur om de eindzege
binnen te halen in de categorie
stieren van 18 tot 30 maanden.
Maar Watson van het Moeshof (v.
Campagnard) van Rosanne Wynant uit Gullegem explodeerde

Baudoin van het fokbedrijf De Berligant,
had inderdaad een makkelijke dag.
Slechts driemaal diende hij de juryleden
bij te staan: tweemaal in de rubriekskeuringen en éénmaal in de finale. De eerste
maal was in de rubriek jonge stieren van
10 tot 18 maanden met in de hoofdrollen
Zodiac van de Bremberg (v. Orpheon) van Ar-

Z

aterdag 29 januari, zeven uur.
Het eerste fokvee wordt afgeladen en doet zijn intrede in de Bellekouterhal in Affligem. Met 480
inzendingen (dit is plus vijftig in
vergelijking met vorig jaar) en de
povere verkoop van fokvee de
voorbije weken, waren de verwachtingen van de organisatoren
en deelnemers hooggespannen.
Na afloop was de algemene indruk
dat de publieke belangstelling
minder was. Bij navraag bleek er
wel wat fokvee van eigenaar veranderd te zijn, maar niet massaal.
‘Aan de kwaliteit van het vee kan
het zeker niet gelegen hebben’, aldus Armand Willems, vice-voorzitter van het organisatiecomité.
‘De kwaliteit was super bij het
vrouwelijk vee en sterk bij de stieren. De finales die we hier vandaag
hebben gezien kunnen elke vergelijking met de Waalse verkoopkeuringen doorstaan; en hoogtemaat kreeg je er als toemaatje
bovenop. Gewoonweg schitterend.’

Osbornedochters
In de finale bij de vaarskalveren
was er winst voor de kampioene
van Sint-Truiden, Zita van de Bremberg (v. Osborne) van Armand en
Bart Willems uit Sint-Joris-Winge. De meest geduchte tegenstand voor de eindzege kwam van
Westelle van de Bomlozeput (v. Osborne) van maatschap Vereecke uit
Watervliet. Westelle, met haar
breedte, lengte en fijne beenwerk, kon echter net wat minder
vleesuitdrukking in de achterhand inbrengen dan Zita, wat

20

februari 2005

Zita van de Bremberg (v. Osborne),
kampioene vaarskalveren

Namara van het Perenhof (v. Osborne),
kampioene jonge vaarzen

7089 (v. Cubitus),
kampioen stierkalveren

Vorm van de Bomlozeput (v. Lasso),
kampioen jonge stieren

komen beter vleestype. Tommy’s
joker is echter de zeer superieure, diepe bilbespiering in de
achterhand. Marc Baudoin koos
voor de imponerende broek van
Tommy, zodat het pad meteen
geëffend was voor de eindzege.
In de finale bij de middengroep
stieren werden het jurykoppel
Jean-Marie Wilmet en Jean-Marie
Perin het niet eens. In de balans
lagen Vorm van de Bomlozeput (v.
Lasso) van maatschap Vereecke
uit Watervliet en Wellington van de
Bremberg (v. Osborne) van opnieuw vader en zoon Willems.
Vorm is een vleesstier van de zuiverste soort,maar miste finesse
in de bespiering en de huid en
onderbilbespiering. Die finesse
en onderbilbespiering kon Wellington wel voorleggen, maar
Marc Baudoin koos voor Vorm en
zo misten vader en zoon Willems
een derde kampioenstitel.

Vereecke en Willems

Wondermooi van de Kerkenhofstede
(v. Radar VT), kampioene vaarzen

Diligence de Fooz (v. Lasso),
kampioene gekalfde vaarzen

haar de titel kostte. Bij de jonge vaarzen
was een andere Osbornedochter, Namara
van het Perenhof, de beste. De witzwarte
verschijning, in eigendom van Louis De
Weerdt uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver,
oversteeg de andere finalisten door haar
extreme finesse in de bilbespiering. In de
categorie vaarzen ontglipte de titel nipt
aan de grote, breed gebouwde en met een
super fijne huid begiftigde Waloubed van
het Kruisborre van Roger Orinx uit Asse.
Deze Osbornedochter knikte op stand
echter permanent door de linker achterkoot en zag aldus de titel gaan naar de
weliswaar minder fijn bespierde, maar
completere vaars Wondermooi van de Kerkenhofstede (v. Radar VT) van Paul Gillis uit
Watervliet. Bij de gekalfde vaarzen was

grootte en breedte van Diligence
was weinig opgewassen.

Arbiter bijna werkloos
Slechts twee stieren behaalden
niet de norm van eerste categorie
die in Affligem al jaren lang geëist
wordt om deel te mogen nemen
aan de kampioenskeuringen.
In de finale bij de stierkalveren
was er weinig in te brengen tegen
de bekroning van 7089, in eigendom van Paul Anthonissen uit
Wuustwezel. Groot, breed, lang,
diep bespierd, met een goed
middenstuk: de Cubituszoon
7089 heeft het allemaal. Met Viktor van de Bomlozeput (v. Notez Le)

Watson van het Moeshof (v. Campagnard),
kampioen stieren
letterlijk in de breedte en kreeg
aldus het kampioenslint omgord.
Het gewin was voor de fokker kortstondig, want de stier, die voor de
keuring van eigenaar wisselde en
naar een topfokbedrijf in Wallonië
zal worden verkast, ging onmiddellijk met zijn nieuwe eigenaar op de kampioensfoto.
De vier Waalse keuringscommissies leverden, zij het soms behoorlijk traag, goed en degelijk werk in
de drie keuringsringen. ‘De keuringen zijn sportief verlopen.
Geen kritiek op het keuringswerk gehoord’, concludeerde vicevoorzitter Willems na afloop.
Scheidsrechter van dienst, Marc

Tommy van de Engelhoek (v. Futur),
kampioen oudere stieren
mand en Bart Willems uit Sint-Joris-Winge en Zeus van het Kasteeltje (v. Osborne) van
Raf Lenaerts uit Kallo. Tot de komst van
de scherprechter had Zodiak in de rubriek aan de leiding gestaan. Na diens tussenkomst werden de rollen omgekeerd;
ondanks een kleinere gestalte, maar vanwege een grotere finesse in de bespiering
kreeg Zeus de 1a-plek toegewezen.
In de enige rubriek oudere stieren werd
het zoveelste duel uitgevochten tussen
de zwaargewichten Tony van het Bareelhof
(v. Radar VT) van Marc Bauwens uit Wakken en Tommy van de Engelhoek (v. Futur) van
het samenwerkingsverband MoenaertDebruyne. In oktober laatstleden te
Deinze haalde Tony het van Tommy vanwege een beter middenstuk en in voor-

De fokkerijen Van de Bomlozeput
en Van de Bremberg kunnen
terugblikken op een zeer geslaagde fokveebeurs. Maatschap Vereecke realiseerde met zes inzendingen vijf 1a-prijzen en één
kampioenstitel. Vooral de ‘zwartjes’ uit moeder Pia van de Oudemanspolder (v. Lancier van de
Bomlozeput) trokken enorm veel
de aandacht; in vergelijking met
hun vrouwelijke leeftijdsgenoten
exposeerden zij maat, strakke en
brede ruglijnen, extreem fijne bespiering in de achterhand en goed
beenwerk.
Voor vader en zoon Willems kon
de dag ook niet meer stuk. Voor
vier 1a’s en twee 1b’s op een totaal
van zes inzendingen, daarenboven bekroond met twee kampioenstitels, zou iedere fokker wel
onmiddellijk willen tekenen.
Guy Nantier
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