K e u r i n g

De 24e editie van de Vlaamse kwaliteitskeuring te Affligem was voor het
eerst sinds de opstart de grootste winterkeuring van het land

de vaarskalveren de voorkeur boven Ethel
van het Caronshofke (v. Germinal) van Ann
Gijsbrechts uit Merksplas. De fijnheid in
de achterhandbespiering droop van beide dieren af, maar in beenwerk was Futur de betere. Voor vader Adajio was het
de eerste overwinning op een keuring.
Bij de stierkalveren wist Occupantzoon
Ferrari van de Bremberg van Armand en
Bart Willems uit St. Joris Winge het
kampioenslaken naar zich toe te trekken. Ferrari was ronder in de rib en beter in het spronggewricht dan Camaron

Het grootste rendez-vous
Finesse en breedte waren op het appel tijdens de 24e editie van
de fokveebeurs voor het Belgisch-witblauwras te Affligem. Bij de
vaarskalveren gaf ki-stier Adajio de Bray met een kampioenstitel
zijn eerste geloofsbrief af in het keuringssegment.

Fijnheid in kwadraat

tekst Guy Nantier

T

raditiegetrouw sluit de fokveebeurs
van Affligem het seizoen van de winterkeuringen af. In 2011 volgt nog een
editie-bis en wel op 17 december 2011.
‘Op 1 januari 2012 treedt de nieuwe ibrregeling voor verzamelingen en keuringen in werking’, legt Armand Willems,
vicevoorzitter van het organiserend co-

het volk niet meteen storm voor dé
Vlaamse kwaliteitskeuring. Hoogtemaat
was geen issue te Affligem. De rubriekswinnaars behaalden allemaal vlot de gestaltenorm voor eerste categorie. Het
beenwerk blijft wel een punt van zorg.

mité, uit. ‘Om het jubileum van Vlaanderens grootste fokveebeurs in optimale
omstandigheden te kunnen laten verlopen, zal de vijfentwintigste editie nog dit
jaar plaatsvinden.’
De 24e editie was met 173 inschrijvingen
voor het eerst sinds de opstart de grootste winterkeuring van het land. Al liep

Finesse en breedte in de achterhand waren op het appel, zoals het bedrijfslot
van grootinzender Paul Gillis uit Watervliet goed illustreerde. Gillis wist viermaal rubriekswinst binnen te rijven,
maar kon dit niet verzilveren met een
kampioenstitel.
Maatschap Debrandt uit Oordegem
mocht wel een feestje opzetten. Hun Futur van ’t Hof te Landegem (v. Adajio) kreeg
van de zevenkoppige jury in de finale bij

Futur van ’t Hof te Landegem (v.Adajio),
kampioene vaarskalveren

Elfrieda (v. Davidson),
kampioene jonge vaarzen

Tabel 1 – Rubriekswinnaars 24e editie fokveebeurs van Affligem (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stierkalveren

Ferrari van de Bremberg
Camaron du Paillaert
Fifa van de Bremberg
Flavius van de Kerkenhofstede
Fast Trac van de Kerkenhofstede
Egel van het Kruisborre
Eskimo van de Kerkenhofstede
Egbert van de Hoelmanshoeve
6756 van de Mortels
Een twee drie van de Kerkenhofstede
Eldorado van ’t Watertorenhof
Honteux du Bois Remont
Ethel van het Caronshofke
Futur van ‘t Hof te Landegem
Charmante van de Bomloze Put
Cacharelle du Paillaert
Zwaan van de Hoelmanshoeve
Elfrieda
Evita van de Stokerij
Evangelista van de Bremberg
Davina van de IJzer
Dame-Blanche van de Stokerij

31-07-2010
01-06-2010
03-03-2010
22-02-2010
03-01-2010
09-11-2009
26-09-2009
01-09-2009
09-07-2009
05-06-2009
11-04-2009
12-06-2007
08-06-2010
04-06-2010
15-03-2010
20-02-2010
01-01-2010
12-10-2009
26-06-2009
16-05-2009
06-08-2008
13-04-2008

Occupant
Andalou
Colos
Canadian Club
Canadian Club
Heroique
Germinal
Zico
Important
Germinal
Blaky
Blak
Germinal
Adajio
Orme
Harisson
Zico
Davidson
Timothy
Arafat
Germinal
Bianco

Radar VT
Ideal SF
Wellington
Dartagnan
Monarque
Osborne
Debordant
Zahur
Emigre
Osborne
Genièvre
Istamboul
Davidson
Baroque
Biscuit
Germinal
Notez-Le
Radar VT
Emigre
Campagnard
Dandi
Versace

A. en B. Willems, St. Joris Winge
J.P. en V. Brouillard, Ronse
A. en B. Willems, St. Joris Winge
P. Gillis, Watervliet
P. Gillis, Watervliet
R. Orinx, Asse
P. Gillis, Watervliet
M. De Cock, Opbrakel
J. Van Cromburge, Lille
P. Gillis, Watervliet
Facy nv, Roksem
J. en P. Dedobbeleer, Pepingen
A. Gijsbrechts, Merksplas
Debrandt nv, Oordegem
Vereecke bvba, Watervliet
J.P. en V. Brouillard, Ronse
M. De Cock, Opbrakel
C. Fransen en V. Noeyens
R. Monbaliu, Jabbeke
A. en B. Willems, St. Joris Winge
H. Vermote, Pollinkhove
R. Monbaliu, Jabbeke

jonge stieren

stieren middengroep

oudere stieren
vaarskalveren
jonge vaarzen

vaarzen middengroep
gekalfde vaarzen

12

V E E T E E L T V lee s

MAART

2011

du Paillaert (v. Andalou) van Jean-Paul en
Vincent Brouillard uit Ronse. Maar de
beste breedte in broek en rug, die bezat
Camaron wel. Beide dieren waren eveneens extreem fijn in vel en bespiering.

Tweemaal breed
Bij de jonge vaarzen kreeg Elfrieda van
Christophe Fransen en Vicktor Noeyens
de meeste stemmen van de jury. De
breedgebouwde en krachtige Davidsondochter kwam vóór Charmante van de
Bomloze Put (v. Orme) van Vereecke bvba
uit Watervliet, die een enorme vleesopdruk in de achterhand showde.
In de categorie jonge stieren was het
kantje boord voor Fifa van de Bremberg (v.
Colos) van vader en zoon Willems. Fifa
kreeg vier juryleden achter zich vanwege het puurdere vleestype en de fijnere,
meer uitgesproken vleesexpressie in de
achterhand. De harmonieus gebouwde
Egel van het Kruisborre (v. Heroique) van
Roger Orinx uit Asse showde minder uitbulkende vleeskussens en kon op drie
stemmen van de jury rekenen.
De breedte in het lichaam gaf opnieuw
de doorslag voor eindwinst bij de vaarzen in de middengroep. De bijna legendarische breedte van Davina van de IJzer (v.
Germinal) van Hans Vermote uit Pollinkhove was in balans met het zeer fijne
vleestype van Evangelista van de Bremberg
(v. Arafat) van Willems. Davina won.
Tijdens de rubriekskeuring kende de
jury veel aarzeling om de Germinaltelg
op 1a te plaatsen vóór Duizendschoon van
’t Hof te Landegem van Debrandt nv,
eveneens van Germinalsignatuur. Duizendschoon presenteerde een grote en
lange body met een cilindrisch middenstuk. Vooraleer Davina op 1a te plaatsen
diende ze van de jury nog een rondje te
stappen in gezelschap van Duizendschoon.

kampioenstitel, nu in de categorie gekalfde vaarzen. Dame-Blanche showde
een imposante vleesexpressie in voor-,
midden- en achterhand op onberispelijk
beenwerk.
Vanwege het iets lange spronggewricht
oogde het beenwerk niet echt fraai bij
kampioensstier Honteux du Bois Remont (v.
Blak) van Joseph en Philip Dedobbeleer
uit Pepingen. De stier won met zijn moderne vleestype wel met gemak de enige
rubriek oudere stieren en rijfde alzo ook
meteen de kampioenstitel binnen. l

Ferrari van de Bremberg (v. Occupant),
kampioen stierkalveren

Fifa van de Bremberg (v. Colos),
kampioen jonge stieren

Levendige handel
Davina van de IJzer (v. Germinal),
kampioene vaarzen middengroep

Dame-Blanche van de Stokerij (v. Bianco),
kampioene gekalfde vaarzen

Eldorado van ’t Watertorenhof (v. Blaky) van
Luc Scheemaeker uit Roksem won het
kampioenschap bij de stieren middengroep. Eldorado was niet meteen de
zwaarste van de finalisten, maar de stier
showde wel een fraai vleesprofiel met
goed beenwerk op stand en in de gang.
Eldorado werd tijdens de fokveebeurs en
nog vóór het kampioenschap verkocht
aan een Waalse fokker. En er was wel
meer handel in fokvee te bespeuren in
de Bellekouterhall, waar een ruime keuze aan stieren was.
Na haar zege vorig jaar in de categorie
vaarzen middengroep, behaalde DameBlanche van de Stokerij (v. Bianco) van Roger Monbaliu uit Jabbeke een nieuwe

Eldorado van ’t Watertorenhof (v. Blaky),
kampioen stieren middengroep

Honteux du Bois Remont (v. Blak),
kampioen oudere stieren
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