K E U R I N G

Voortbestaan grootste Vlaamse beurs voor witblauw fokvee te Affligem
bedreigd door tĳdsgeest

Einde van een tĳdperk?

De organisatie van de grootste fokveebeurs van Vlaanderen
kampt met een financiële opdoffer. Op de 28e editie werd door
de jury op type en bespiering gekeurd en nauwelĳks op beenwerk. Idylle van het Bareelhof kreeg na Agriflanders een herkansing en pakte terecht de kampioenstitel bĳ de vaarzen.
tekst Guy Nantier

foto-impressie www.veeteeltvlees.be

‘D

ĳen als boomstammen, een rug als
een waterbuffel. Een Belgisch witblauwe is een wandelende steak.’ Aldus
kopte de krant De Morgen heel recentelĳk. Aanleiding voor deze poëtische
beschrĳving was het recente Zwitserse
verbod op het fokken van raszuivere
witblauwen.
Maar niet alleen in het buitenland
kampt het ras met tegenvallers, ook in
eigen land. Getuige de gang van zaken
voor wat ooit de grootste fokveebeurs

Tabel 1 – Rubriekswinnaars fokveebeurs Affligem 2015 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

stieren tot 10 mnd.

Samba van de Bremberg
Simba van de Bremberg
Jenever van de Stokerĳ
stieren tot 18 mnd.
Jackpot van de Kerkenhofstede
Iron Man van de Stokerĳ
Inedit van de Kerkenhofstede
Clayton van Perenhof
Ichor van Terbeck
stieren tot 30 mnd.
Iguane van het Kruisborre
Iglo van het Kruisborre
vaarzen tot 10 mnd.
Jus de Pomme van Terbeck
Joseﬁentje van Terbeck
Feline des Amandiers
Doortje van Perenhof
vaarzen tot 20 mnd.
Janaika van Terbeck
Ivoire van het Bareelhof
Imitation van het Kruisborre
Idylle van het Bareelhof
vaarzen tot 32 mnd.
Ixina van Terbeck
Carine 8 van de Jorchrishoeve
vrouwelĳk vanaf 32 mnd. Gabane van de Bremberg
Guusje
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geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

09-07-2014
10-05-2014
06-04-2014
28-02-2014
11-12-2013
27-11-2013
03-10-2013
07-09-2013
25-06-2013
12-06-2013
25-06-2014
22-05-2014
28-04-2014
06-04-2014
16-03-2014
07-11-2013
07-10-2013
19-07-2013
11-05-2013
11-06-2012
11-11-2011
03-01-2011

Sheriff
Adajio
Ichor
Picadilly
Noceur
Tilouis
Benhur
Imperial
Egel
Farao
Argan
Argan
Noceur
Argan
Imperial
Imperial
Argan
Adajio
Imperial
Lennie
Lasso
Harisson

Adajio
Lasso
Fétiche
Adajio
Ichor
Jonas
Imperial
Emigre
Occupant
Valli
Genièvre
Germinal
Liberal
Osborne
Emigre
Sjaka-Zoeloe
Germinal
Sjaka-Zoeloe
Emigre
Genièvre
Wellington
Emigre

B. Willems, St. Joris Winge
B. Willems, St. Joris Winge
R. Monbaliu, Jabbeke
P. Gillis, Watervliet
R. Monbaliu, Jabbeke
P. Gillis, Watervliet
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
R. Orinx, Asse
R. Orinx, Asse
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
L. Robberechts, Perk
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
G. Veulemans, Glabbeek
R. Orinx, Asse
G. Veulemans, Glabbeek
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
D. Timmerman, Jabbeke
B. Willems, St. Joris Winge
H. De Smet, Oordegem
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Samba van de Bremberg (v. Sheriff),
kampioen stieren tot 10 maanden

Clayton van Perenhof (v. Benhur),
kampioen stieren tot 18 maanden

voor het Belgisch-witblauwras was in
Vlaanderen en, na die van Ciney, de
tweede grootste fokveebeurs in België.
De verstedelĳking van de gemeente Affligem, plaats van het gebeuren, eist
haar tol. Het ooit zo landbouw minnende gemeentebestuur heeft immers besloten een einde te maken aan de ‘gratis
politiek’ voor het gebruik van de gemeentelĳke faciliteiten. ‘Expohall, water, elektriciteit, et cetera, het kost de
organisatie dit jaar enkele duizenden
euro’s, een fortuin, dat in de toekomst
niet meer op te hoesten valt’, aldus secretaris Simon Noppen van het inrichtend comité. ‘We zĳn politiek en maatschappelĳk irrelevant geworden, niet
sexy genoeg meer voor de verkozenen
des volks.’
Verdwĳnt met de fokbeurs alzo een stuk
landbouwerfgoed? Simon Noppen: ‘Zo
ver is het nog niet. Maar de situatie is
wel heel ernstig. Ik blĳf hopen dat we
alsnog een financiële weldoener vinden
om hier centraal in Vlaanderen te kunnen blĳven. Een andere optie is een andere Vlaamse gemeente die ons een
nieuw thuis wil geven. We werken aan
een oplossing.’

Doortje van Perenhof (v. Argan),
kampioene vaarzen tot 10 maanden

Idylle van het Bareelhof (v. Adajio),
kampioene vaarzen tot 20 maanden

Beenwerk niet gekeurd

Iguane van het Kruisborre (v. Egel),
kampioen stieren tot 30 maanden

Telde de fokveebeurs op zĳn hoogtepunt
in de jaren negentig meer dan zeshonderd aanmeldingen, voor de 28e editie
kwamen de organisatoren, conform de
krimp op alle Belgische vleesveekeuriringen, uit op een kleine 160 inschrĳvingen. Stieren en vrouwelĳk fokvee waren
goed voor elk de helft van de aanmeldingen.
Opvallend was dat er dit jaar geen stieren ouder dan 30 maanden werden aangemeld. Even opmerkelĳk was ook dat
er door de jury de hele dag op type en

Ixina v Terbeck (v. Imperial),
kampioene vaarzen tot 32 maanden

Gabane van het Kruisborre (v. Lasso),
kampioene vrouwelĳk ouder dan 32 maanden

vlees werd gekeurd en weinig tot nauwelĳks aandacht werd geschonken aan het
beenwerk. Charlie Chaplins voorbenen
werden niet afgestraft, net zomin als
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sterk naar binnen gedraaide achterpoten
of het doorknikken in de koten. De opstelling van de finalisten zou er anders
wellicht anders uitgezien hebben.
In de finale van de stieren tot 10 maanden
kreeg het publiek een exacte kopie van de
kampioenskeuring te Sint-Truiden met
Samba (v. Sheriff) en Simba van de Bremberg
(v. Adajio) van Bart Willems uit Sint-JorisWinge. Een bĳna-kopie, want te Affligem
mengde zich ook Jenever van de Stokerĳ (v.
Ichor) van Roger Monbaliu uit Jabbeke in
het titeldebat. In tegenstelling tot de keuring in Sint-Truiden viel niet Simba, maar
Samba in de prĳzen. Samba was het
meest compleet, het beenwerk buiten beschouwing gelaten. Simba, ‘de beer’, was
op dat vlak de beste van de drie.
Ook bĳ de stieren tot 18 maanden waren
de vĳf finalisten niet onbesproken in
beenwerk, net zomin als in het type en in
de vleespartĳen van de voorhand, middenhand en achterhand. De stier met het
compleetste profiel was Clayton van het
Perenhof (v. Benhur) van Louis De Weerdt
uit O.L.V. Waver, die terecht de eindoverwinning kreeg toebedeeld.
De kampioensstrĳd bĳ de stieren tot 30
maanden was een onderonsje voor de
stal van Roger Orinx uit Asse. Iguane (v.
Egel) en Iglo van het Kruisborre (v. Farao)
stonden tegenover elkaar. Iguane toonde
de meeste vleesexpressie in de broek.
Iglo was de vlotste van de twee in de stap
en bezit een beter middenstuk. De jury
koos voor Iguane.

Dan toch Idylle
Voor de eindoverwinning bĳ de vaarzen
tot 10 maanden was de grootste kanshebber Doortje van Perenhof (v. Argan). De jonge vaars gaat op het betere beenwerk en
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bezit een prima bespiering met een
mooie aansluiting achter de voorhand en
een mooie vleesexpressie in een prachtig
gevulde broek.
Idylle van het Bareelhof van Stĳn Veulemans, die dicht bĳ een Vlaamse titel
stond op Agriflanders, kreeg te Affligem
een tweede kans. In de finale bĳ de vaarzen tot 20 maanden stonden er niet minder dan drie van de vier 1a-prĳzen van
Gent: stalgenote Ivoire van het Bareelhof (v.
Imperial), Imitation van het Kruisborre (v.
Argan) van Roger Orinx uit Asse en Idylle
zelf. Afwezig was de Gentse kampioene
Aurora van het Negenbonder. De Adajiodochter van de familie Veulemans uit
Glabbeek stond er opnieuw in alle opzichten perfect bĳ. De kampioenstitel
kon en mocht Idylle deze keer niet ontglippen. En dat gebeurde ook niet.

Felle discussies traditie
In de categorie vaarzen 20 tot 32 maanden streden twee rubriekswinnaars om
de kampioenstitel. Ixina van Terbeck van
de familie Roggen-Schotsmans uit Kersbeek-Miskom had een heel mooie rubriek gewonnen. De Imperialdochter
stond er heel expressief in de bespiering
bĳ en had de beste benen. De andere finaliste was Carine 8 van de Jorchrishoeve (v.
Lennie) van Dries Timmerman uit Jabbeke. Het grote zwaargewicht Carine 8
stond er evenwel mager in conditie bĳ
en het lange spronggewricht ontsiert
haar overigens zeer pure vleestype. Ixina
mocht de eindoverwinning achter haar
naam schrĳven.
Felle discussies horen traditiegetrouw bĳ
de fokveebeurs van Affligem. Ook deze
editie. Mooie voorbeelden daarvan waren
de twee rubrieken oudere vaarzen en

koeien. In de eerste rubriek eiste Gabane
van de Bremberg (v. Lasso) vanwege een
puurder vleestype de winst op ten nadele
van Granny van het Smetledehof (v. Orme)
van Michael De Clercq uit Smetlede.
Maar het beenwerk van Gabane is niet
onbesproken.

Omgekeerd akkoord
In de tweede rubriek diende Glans van de
Kerkenhofstede (v. Imperial) van Paul Gillis
uit Watervliet vrede te nemen met een
derde plaats. Glans was veertien dagen
ervoor nog finaliste op Agriflanders en
had in de rubriekskeuring te Gent respectievelĳk Guusje (v. Harisson) van Hugo
De Smet uit Oordegem en 8595 (v. Adajio)
van Viktor en Bart Noeyens uit Merksplas achter zich gelaten. Nu werden de
rollen omgekeerd: Guusje kwam op 1a,
8595 op 1b en Glans op 1c. Muzikaal
klinkt een omgekeerd akkoord van drie
noten ook erg mooi. De eigenaar van
Glans hoorde het echter donderen in
Keulen. Nu, Guusje – lichter in gewicht
dan haar naaste concurrenten – toonde
te Affligem de meeste finesse in de broekbespiering. Ook in de ruglĳn, ribronding,
staartinplanting en stand van de benen
was zĳ sterker.
In de finale versloeg Gabane Guusje.
Maar in zĳprofiel en vooral in het beenwerk was Guusje wel de betere.
Van het beenwerk moet dringend een
ernstig werkpunt gemaakt worden, zoals
25 jaar geleden de hoogtemaat eerste categorie een conditio sine qua non was om
kampioen te kunnen worden te Affligem. Want – om het met de gevleugelde
woorden van een aandachtige toeschouwer te schrĳven – een huis zonder goede
fundering zakt finaal weg. l
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