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Dubbelslag voor Van het Negenbonder en voor
Van Terbeck in Affligem

Bonita: weer prijs
Tweeëntwintig imposante vleespartijen zij aan zij naast elkaar, het
vormt traditioneel het indrukwekkende slot van de fokveebeurs
Talassa van het Negenbonder (v. Harisson),
kampioene vaarskalveren

in Affligem. Met nadruk op vleesmassa en -type kroonden zes
Waalse juryleden hun acht favorieten. De fokkerijen Van Terbeck
en Van het Negenbonder trokken twee keer aan het langste eind.
tekst Annelies Debergh

M
Ablette van de Bomlozeput (v. Germinal),
kampioene jonge vaarzen

et nog slechts twee ringen in plaats
van drie leek de ruime hal van het
Gemeentelijk centrum Bellekouter in
Affligem heel anders dan andere jaren
ingericht voor de fokveebeurs witblauw.
De kleinere opstelling door het krimpende aantal deelnames – na glorietijden van wel zeshonderd inzendingen nu
gestagneerd op ongeveer 170 aanwezige
dieren – deed niets af aan de tentoongestelde witblauwe kwaliteiten. Even driftig als vanouds streken de met boenwas
doordrenkte borstels van de begeleiders
tegen de haren van de tentoongestelde
witblauwe fokdieren in.

Conform de jarenlange traditie in Affligem waren met name de reeksen jonge
stieren goed gevuld. De ruim vertegenwoordigde jonge mannelijke genetica
leverden zeven finalisten op. Jozef De
Clercq uit Smetlede hield de meeste ijzers in het vuur. Met Canjer (v. Dartagnan) en Cubitus van het Smetledehof (v. Empire) viel de witblauwfokker in deze
categorie twee keer in de prijzen. Waar
de juryleden het over de plaatsing van
de zware Cubitus snel eens waren, lag
dat voor Canjer even anders. De Dartagnanzoon kreeg concurrentie van halfbroer Canvas van de Kerkenhofstede, die

langzaam maar zeker naar de frontlinie
trok. De extra breedte in de rug en de
iets uitgesprokener vleeslijnen gaven
Canjer het voordeel.

Dringen in de frontlinie
Met Colbleu van de Kerkenhofstede (v. Eternel) hield Paul Gillis eveneens een hand
in de finale. De fractie meer breedte
over het hele lichaam resulteerde voor
Colbleu in een voorkeur boven halfbroer
Camiel van de Sluizenweg van Anny Meers
en Arnould Peters uit Millen. Maar noch
Dartagnan du Castillion, noch Eternel
de Dieu Seul – beide goed vertegenwoordigd in de frontlinies van de verschillende reeksen — stond uiteindelijk borg
voor de overwinnende genetica. Die eer
was weggelegd voor Occupant met zoon
Shuttle van het Negenbonder uit de stallen
van Rigo Lenaers-Rubens uit Vliermaal.
Met zijn diepe bilpartij en volumineuze
front hield hij eerder al stalgenoot 29
van het Negenbonder (v. Dartagnan) op afstand. Op dezelfde basis was Shuttle superieur in de finale.
In de volgende categorie stieren zonden
de gebroeders Dedobbeleer uit Pepingen
hun gezanten uit. Honteux de Bois Remont
(v. Blak) toonde zijn extra brede lijf met
een moeizamere tred in de ring. In de
reeks slaagde Honteux in zijn examen,
maar de finale bleek een moeilijker
strijd. De zwartgeblakerde Anthracite du
Tilleul (v. Davidson) versloeg in de reeks
net als zijn stalgenoot een Terbecktelg
op basis van zijn ruimere bouw. In de finale hield Anthracite ook de ronde Canjer van ’t Watertorenhof (v. Eternel) van NV

Tabel 1 – Rubriekswinnaars en kampioenen (vetgedrukt) witblauwprijskamp Affligem 2009

categorie

naam

vaarskalveren

Talassa van het Negenbonder
Donatella
Ablette van de Bomlozeput
Tirage van het Negenbonder
Cherry van de Stokerij
Zezetie du Paillaert
Cheri van de Stokerij
Bonita van Terbeck
Bananarama van de Bremberg
Dolorado van Terbeck
Donaldson van ‘t Hof te Landegem
Dylan van de Attenhoeve
207 van de Hoelmanshoeve
Colbleu van de Kerkenhofstede
Canjer van het Smetledehof
Shuttle van het Negenbonder
Touriste du Fond de Bois
Cubitus van het Smetledehof
Canjer van het Watertorenhof
Honteux du Bois Remont
Anthracite du Tilleul
Bernard van de Gavers

jonge vaarzen
Bonita van Terbeck (v. Genièvre SF),
kampioene vaarzen

vaarzen
koeien
stierkalveren
jonge stieren

stieren midden
Bananarama van de Bremberg (v. Emigré SF),
kampioene koeien
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oude stieren

geb.datum
30-05-2008
15-04-2008
04-04-2008
02-12-2007
15-10-2007
08-08-2007
02-06-2007
25-06-2006
09-04-2006
09-07-2008
21-04-2008
16-02-2008
29-12-2007
27-11-2007
11-11-2007
11-10-2007
20-09-2007
27-08-2007
19-07-2007
12-06-2007
25-09-2006
30-04-2006

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

Harisson
Eternel
Germinal
Germinal
Optimum
Occupant
Timothy
Genièvre SF
Wellington
Emigré SF
Danseur
Tropique
Zico
Eternel
Dartagnan
Occupant
Orateur
Empire
Eternel
Blak
Davidson
Groom SF

Bivouac
Latent
Davidson
Radar SF
Timothy
Torrero
Emigré SF
Emigré SF
Lasso
Notez-Le
Davidson
Jupiter
Notez-Le
Cabestan
Radar VT
Lascar
Osborne
Notez-Le
—
Istamboul
Radar VT
Brutal

R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
J.-P. Pollyn, Lovendegem
Vereecke BVBA, Watervliet
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
R. Monbaliu, Jabbeke
J.P. en V. Brouillard, Ronse
R. Monbaliu, Jabbeke
G.enJ.Roggen-Schotsmans,Kersbeek-Miskom
A. en B. Willems, St.-Joris-Winge
G.enJ.Roggen-Schotsmans,Kersbeek-Miskom
Debrandt NV, Oordegem
J. Robijns, Attenhoven
M. De Cock, Opbrakel
P. Gillis, Watervliet
J. De Clercq, Smetlede
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
D. Timmerman, Jabbeke
J. De Clercq, Smetlede
Facy NV, Roksem
J. en P. Dedobbeleer, Pepingen
J. en P. Dedobbeleer, Pepingen
W.Vanderpoorten,St.-Gillis-WaasenP.Gillis,Kemzeke

Facy uit Roksem op afstand en werd
kampioen.
Lenaers was meerdere malen succesvol
in Affligem, zo ook bij de vaarskalveren.
Orateurdochter Donatella van Jean Pierre
Pollyn uit Lovendegem haalde het met
haar fraaie rug en diepe broek nog wel
van Tentation van het Negenbonder, een Radardochter van CRV Koe-Expo-kampioen
Ici van Nieuwenhove (v. Brutal SF). De
concurrentie van Talassa van het Negenbonder (v. Harisson) kon ze moeilijker
weerstaan. Het fijne vleestype, de fraai
bevleesde billen en de vlotte passen van
Talassa werden door de jury goed gesmaakt met winst en de kampioenstitel
als gevolg.

Dolorado van Terbeck (v. Emigré SF),
kampioen stierkalveren

Van Gent naar Affligem
Veel overlap in reekswinnaars tussen de
prijskamp in Affligem en de recente CRV
Koe-Expo in Gent was er niet in de vrouwelijke reeksen. Toch liet een aantal namen nu weer van zich spreken. Zo was
Roger Monbaliu uit Jabbeke opnieuw
vertegenwoordigd met zowel Cherry (v.
Optimum) als Cheri van de Stokerij (v. Timothy). Waar beide dieren in Gent nog
tegenover elkaar kwamen te staan in de
finale, lag dat nu anders.
Cherry van de Stokerij kampte in de rubriek jonge vaarzen en kwam zo naast
twee Germinaldochters te staan. Onder
hen was Tirage van het Negenbonder, die
als derde in de rij een finaleplek voor
het bedrijf van Lenaers invulde. Tevergeefs, de hoofdrol leek daar weggelegd
voor halfzus Ablette van de Bomlozeput van
de familie Vereecke uit Watervliet. De
fijn bespierde Germinaldochter toonde
haar mooi brede front en prima achterbil met vlotte passen in de ring.
Ook Zezetie du Paillaert (v. Occupant) van
de familie Brouillard uit Ronse kon geen
weerwerk verrichten. Ablette trok uiteindelijk aan het langste eind.
CRV Koe-Expo-kampioene Cheri van Monbaliu kwam tegenover haar collega-winnaar uit Gent, Bonita van Terbeck (v. Genièvre) van Guy en Jan Roggen Schotsmans
uit Kersbeek-Miskom, te staan. Net als
in Gent toonde Cheri opnieuw veel
breedte over het hele lijf. Andere visitekaartjes waren haar prima gang en haar
goed bevleesde achterhand.
Nog net een fractie hoger scoorde Bonita, die het kampioenslint om de borst
kreeg. Na de overwinning van Dolorado
van Terbeck (v. Emigré SF) op Danseurzoon Donaldson van het Hof te Landegem
van maatschap Debrandt uit Oordegem
bij de stierkalveren trok de familie Roggen-Schotsmans met een dubbelslag
huiswaarts. l

Shuttle van het Negenbonder (v. Occupant),
kampioen jonge stieren

Anthracite du Tilleul (v. Davidson),
kampioen stieren midden

Bernard van de Gavers (v. Groom SF),
kampioen oudere stieren
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