KEURING AFFLIGEM

De winter van de stallen

Ten Dreve en Tervoort
Drie weken na de prijskamp in Sint-Truiden was
er opnieuw tweemaal winst voor twee Limburgse
bedrijven. Zowel de familie Schuppen als de familie
Neven behaalde in Affligem twee kampioenstitels.
TEKST WIM VEULEMANS

H

et aantal vleesveehouders dat deelneemt aan prĳskampen van het
witblauwras, groeit elk jaar gestaag.
Ook dit jaar namen een aantal nieuwe,
vaak jonge, vleesveehouders deel aan de
fokveedag in Afﬂigem. 47 vleesveehouders
schreven in totaal 190 dieren in, waaronder 71 stieren. Het aantal afwezige dieren
bleef dit jaar beperkt. Mogelĳk is dit een

Verjongde organisatie
De getrouwe bezoeker aan de fokveebeurs in
Affligem zal het dit jaar wel opgemerkt hebben. Veel nieuwe gezichten schoten van links
naar rechts. Het organisatiecomité, met voorzitter Ronny Merckx en ondervoorzitter Armand
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Willems, is immers ﬂink vernieuwd en verjongd.
Zo kregen de ervaren rotten in het bestuur met
Michael de Clercq, Mathieu Deschuyteneer,
Andy Goorickx, Mieke Vander Schueren, Justien Raemdonck en Alexandra Degroote vers

bloed. Reeds vorig jaar zaten zij in het bestuur,
maar sinds dit jaar hebben zij mee de organisatie gedragen.
Het secretariaat was voor het eerst volledig in
handen van Yannick Goorikx.

Gini van Terbeck (v. Adajio),
kampioene koeien

Kriekje van Tervoort (v. Imperial),
kampioene gekalfde vaarzen

Mauro van het Bareelhof (v. Adajio),
kampioen jonge stieren (6-10 maanden)

Lente ten Dreve (v. Idéﬁx),
kampioene vaarzen (10-20 maanden)

Kwadraat ten Dreve (v. Attribut),
kampioene oudere vaarzen (20-32 maanden)

Marleen van het Kruisborre (v. Heroique),
kampioene jonge vaarzen (6-10 maanden)

Tabel 1 – Winnaars van de interprovinciale fokveeprijskamp Affligem (kampioenen zijn vetgedrukt)

rubriek
jonge stieren (6-10 mnd.)

naam dier

Mauro van het Bareelhof
Neymar ten Dreve
stieren (10-18 mnd.)
Mandela van de Stokerij
Machine van Terbeck
Mamoet van de Pannemeers
Curby van ter Bos
Loran van ter Bos
oudere stieren (18-30 mnd.) Fabrice van Perenhof
7070 van de Hoelmanshoeve
Lexus de Mahoney
Willy van de Bremberg
oudste stieren (+30 mnd.)
Koko C.A. van de Paddenhoeve
jonge vaarzen (6-10 mnd.)
Loes van de Hemelrijksehei
Machine van het Kruisborre
Lente van de Hemelrijksehei
Marleen van het Kruisborre
vaarzen (10-20 mnd.)
Miracle de Mahoney
Magda de Mahoney
Love van het Bareelhof
Lente ten Dreve
Lien van het Smetledehof
Lady van de Stokerij
Lize van het Bareelhof
oudere vaarzen (20-32 mnd.) Fenna van Perenhof
Kwadraat ten Dreve
gekalfde vaarzen
Kriekje van Tervoort
Doortje van Perenhof
koeien
Ida de la Ferme Des Croix
Gini van Terbeck

geb.datum
03-05-2017
15-04-2017
02-04-2017
08-02-2017
21-01-2017
02-11-2016
14-08-2016
08-07-2016
01-06-2016
13-05-2016
17-11-2015
19-01-2015
19-07-2017
05-07-2017
25-05-2017
22-04-2017
26-02-2017
07-01-2017
24-11-2016
17-11-2016
01-09-2016
06-07-2016
20-06-2016
17-03-2016
17-09-2015
19-01-2015
06-04-2014
23-11-2013
15-07-2011

vader

m.vader

eigenaar

Adajio
Sheriff
Vidal
Vidal
Hazard
Toscan
Ultimo
Cabri
Attribut
Charly
Imperial
Orval
Vidal
Heroique
Cabri
Hazard
Hazard
Attribut
Imperial
Idéﬁx
Zougar
Imperial
Zougar
Origan
Attribut
Imperial
Argan
Attribut
Adajio

Imperial
Noceur
Deputé
Heroique
Langoureux
Picadilly
Adajio
Sheriff
Zico
Adajio
Adajio
Imperial
Cabri
Noceur
Panache
Argan
Imperial
Hazard
Emigre
Imperial
Igloo
Depute
Argan
Germinal
Fakir
Adajio
Osborne
Manitou
Paysan

G. Veulemans, Glabbeek
Schuppen fv, Velm
R. Monbaliu, Jabbeke
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
F. Ally, Tielt
G. Demasure, Avelgem
G. Demasure, Avelgem
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
M. De Cock, Opbrakel
Ch. Moenaert, Koekelare
B. Willems, St.-Joris-Winge
H. Redant, Ottergem
C. Oostvogels, Hoogstraten
R. en J. Orinx, Asse
C. Oostvogels, Hoogstraten
R. en J. Orinx, Asse
De Mahoney Bvba, Pittem
De Mahoney Bvba, Pittem
G. Veulemans, Glabbeek
Schuppen fv, Velm
De Clercq lv, Smetlede
R. Monbaliu, Jabbeke
G. Veulemans, Glabbeek
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
Schuppen fv, Velm
B. Neven, Wellen
Perenhof Bvba, O.L.V. Waver
H. De Smet, Oordegem
B. Neven, Wellen
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Mamoet van de Pannemeers (v. Hazard),
kampioen stieren (10-18 maanden)

Willy van de Bremberg (v. Imperial),
kampioen oudere stieren (18-30 maanden)

Koko C.A. van de Paddenhoeve (v. Orval),
kampioen oude stieren

gevolg van het besluit van de organisatoren
om voortaan een inschrĳvingswaarborg te
vragen.

Miracle de Mahoney (v. Hazard) en Magda de
Mahoney (v. Attribut). Ook Lady van de Stokerĳ
(v. Imperial) van Roger Monbaliu, eerder
nog vĳfde in Brussel, en debutante Lien van
het Smetledehof (v. Zougar) van De Clercq lv
gooide zich in de strĳd, maar de jury koos
uiteindelĳk voor Lente ten Dreve (v. Idéﬁx)
van Schuppen fv.
Lente, die veel ronding en bespiering in de
achterhand toonde, is opnieuw een dochter
van Ivoire en zo de vierde nakomeling van
de zwarte Imperialdochter die een kampioenschap verzilvert.
Stalgenote Kwadraat ten Dreve vervolledigde
het winters succes van de familie Schuppen. De vĳfkoppige jury wees deze complete dochter van Attribut aan als kampioene bĳ de oudere vaarzen.
In haar reeks eerder op de dag had de Haspengouwse kampioene veel moeite met de
witte Benhurdochter van Lieven Goddeeris,
Kournikova van Daisel. Haar charme en ﬁnesse heeft Kournikova niet van vreemden,
ze is een dochter van nationaal kampioene
Fuchsia van Daisel.
In het kampioenschap won Kwadraat ten
Dreve van de Antwerpse kampioene van de
prĳskamp in Geel, Fenna van Perenhof (v.
Origan), van Perenhof bvba.

kende Anastacia de l’Ecluse, kampioene in
Doornik in 2005.

Winst voor bekende genetica
Weinig verrassend was de winst in het
kampioenschap bĳ de koeien voor Gini van
Terbeck. Deze Adajiodochter en volle zus
van Idéﬁx van Terbeck bezorgde haar eigenaar Benny Neven de zoveelste trofee in het
rĳtje. Voor deze keuringscoryfee was het in
Afﬂigem zelfs de derde keer winst op een
rĳ. Gini diende in het kampioenschap wel
af te rekenen met Ida de la Ferme des Croix.
Deze Attributdochter van Hugo De Smet
– vorig jaar ook al reekswinnaar in Afﬂigem – stond er twee maanden na haar deelname in Brussel prachtig bĳ.
Even daarvoor wees de jury ook stalgenote,
en de eerste dochter van Gini, Kriekje van
Tervoort aan als kampioene bĳ de gekalfde
vaarzen. Net als moeder Gini stond ook
dochter Kriekje er in optimale vorm bĳ.
Voor de zwarte Imperialdochter was er,
anderhalf jaar na haar winst in de Grote
Prĳs Keukens Redant, een nieuw succes.
In het kampioenschap haalde zĳ het van
Argandochter Doortje van Perenhof van Perenhof bvba. Deze dochter van Namara van
Perenhof – de grootmoeder van ki-stieren
Casper en Charmeur – is ook de oud-kampioene vaarzen van Afﬂigem 2015.

Vier kampioenen op een rij
Een andere bekende bloedlĳn die succesvol
was in Afﬂigem, was die van Ivoire van het
Bareelhof. Haar Adajiozoon Mauro van het
Bareelhof wist opnieuw de titel bĳ de jonge
stieren binnen te halen voor Gilbert Veulemans. Met de sterk bespierde Sheriffzoon
Neymar ten Dreve, van Schuppen fv, kreeg hĳ
dezelfde concurrent als op de prĳskamp in
Sint-Truiden.
Het kampioenschap bĳ de vaarzen van 10
tot 20 maanden was met zeven dieren het
sterkst bezet. Gilbert Veulemans had met
Love van het Bareelhof (v. Imperial) en Lize van
het Bareelhof (v. Zougar) twee ĳzers in het
vuur, net als Tiemen en Jarich Cocquyt met
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Spannende strijd
Veel strĳd was er bĳ het kampioenschap
van de jongste vaarzen. Zowel Roger en Jan
Orinx als Constant Oostvogels hadden elk
twee vaarzen in de strĳdarena. Uiteindelĳk
haalde Marleen van het Kruisborre het van
onder andere stalgenote Machine van het
Kruisborre (v. Heroique) en Loes van de Hemelrĳksehei (v. Vidal) en Lente van de Hemelrĳksehei (v. Cabri). Deze twee vaarzen van Constant Oostvogels behaalden eerder deze
winter nog respectievelĳk het kampioenschap en een eerste plaats bĳ de vaarzen op
de prĳskamp in Geel.
Vaarzenkampioene Marleen is een dochter
van Hazard uit Argandochter, Imitation van
het Kruisborre. Deze laatste haalde in 2015
nog eerste plaats op het CRV-Event (Agriﬂanders) in Gent en voert terug op de be-

Sterk lot Demasure
De kampioenstitel bĳ de stieren van 10 tot
18 maanden verhuisde naar het WestVlaamse Tielt. Mamoet van de Pannemeers,
een zoon van Hazard uit een dochter van
Langoureux, bezorgde Filip Ally de titel. De
brede Mamoet nam in zĳn rubriek eerder
op de dag, pas na tussenkomst van scheidsrechter Marenne, afstand van de fĳne
Casperzoon, Cadeau van ter Bos van Geert
Demasure. In het kampioenschap ging
Mamoet de strĳd aan met vier concurrenten. Hierbĳ twee stieren van Geert Demasure – Curby van ter Bos (v. Toscan) en Loran
van ter Bos (v. Ultimo) – die met nog eens vĳf
tweede plaatsen een sterk lot dieren toonde. Ook Mandela van de Stokerĳ had door zĳn
reekswinst een plaats in het kampioenschap. Deze jonge Vidalzoon van Roger
Monbaliu heeft Deputedochter Jonkvrouw
van de Stokerĳ als moeder, eveneens de
moeder van Lady van de Stokerĳ. De vĳfde
stier in het kampioenschap was Machine van
Terbeck, een zoon van Vidal en een kleinzoon van Zazou van Terbeck. Zazou leverde
de familie Schotsmans-Roggen met dochters Ixina (v. Imperial) en vooral Bonita (v.
Genièvre) al eerder succes op.

Winst voor Willy en Koko
Een jaar na zĳn titel op het CRV-Event en
een tweede plaats op Agribex in Brussel
was er voor Willy van de Bremberg (v. Adajio)
en eigenaar Bart Willems opnieuw winst in
een kampioenschap. Deze kleinzoon van
Diligence de Fooz klopte naast Attributzoon
7070 van de Hoelmanshoeve van Marcel De
Cock nog twee kampioenen van eerdere
keuringen: Fabrice van Perenhof (v. Cabri) van
Perenhof bvba en Lexus de Mahoney (v. Charly), eigendom van Christian Moenaert.
Tot slot was er winst bĳ de oudste stieren
voor Koko C.A. van de Paddenhoeve van
Hedwig Redant. Deze Orvalzoon, eerder
provinciaal kampioen, stamt uit de Imperialdochter Gloria de Cras Avernas. l

