Afﬂigem is top

ny presenteerde op zijn achtjaar een modern, lang vleestype met veel gewicht in
het front en een super bespiering in de
broek.

Festival van Emigretelgen op Vlaanderens grootste verza meling van fokvee
Geen gebrek aan spanning op Vlaanderens grootste verzameling van
witblauw fokvee te Afﬂigem. Knappe rubriekswinnaars en een strijd
op het scherp van de snede vormden de ﬁnales tijdens de 19e editie.
Een festival voor KI-vader Emigre.

‘E

en rij ﬁnalisten om u tegen te zeggen.’ Dat waren de kernachtige
slotwoorden van de scherprechter van
dienst, Manu Laruelle van het Waalse
fokbedrijf ‘de Waleffes’ na aﬂoop van de
19e fokveebeurs voor witblauw fokvee te
Afﬂigem.
De scherprechter diende tijdens de keuring meermaals de drie jurykoppels bij te
staan zowel in de rubrieken als in de verschillende ﬁnales. Er werd immers op het
scherp van de snede gestreden. Zoals in de
ﬁnale bij de stierkalveren tot tien maanden. In de afweging zaten Azie van Terbeck
(v. Osborne) van Guy en Jan Roggen-Schotsmans uit Kersbeek en 4592 ten Dreve (v. Falco N.) van maatschap Schuppen uit Velm.
De Osbornedochter zette perfect beenwerk
neer onder een mooi vleestype met heel
wat ﬁnesse in de bespiering. De dochter
van Falco van het Negenbunder presenteerde evene ens een geweldig beeld met
naar onze inschatting een iets bredere rug
en lendenpartij. Maar de scherprechter
kende ﬁnaal de kampioenstitel toe aan de
drie maanden jongere Azie die hiermee,
een week na de keuring te Sint Truiden,
een tweede titel achter zijn naam zette.

Tweestrijd Theunis-De Cock
Geen tweede titel overigens voor de kampioen van Sint Truiden in de categorie
jonge stieren, 1605 van de Wolvendreef van
de gebroeders Theunis. De Elanzoon moest
het in de eindronde aﬂeggen tegen Zico
van de Hoelmanshoeve (v. Despote) van Marcel De Cock uit Opbrakel. Zico showde een
compleet plaatje: een goede partij benen
vlot in gebruik, type, bespiering en een
hoogtemaat volgens de norm van de eerste categorie.
Een titel kwam er wel uit de bus voor de

gebroeders met 1506 van de Wolvendreef,
maar het was kantje boord. De Emigrezoon drukte in de ﬁnale bij de stieren van
de middengroep, waarin geen enkele ﬁnalist onberispelijk beenwerk neerzette, het
meeste vleesexpressie uit in de achterhand. Hier was geen aarzeling mogelijk.
Maar in zijn rubriek stond de tweeëntwintig maanden oude stier aanvankelijk op
1b vóórdat de scheidsrechter hem de eerste plaats toedichtte, ten nadele van Zahur
van de Hoelmanshoeve (v. Emigre) van jawel,
opnieuw Marcel De Cock. Zahur presenteerde in zijaanzicht een geweldig proﬁel
van de achterhand, maar was evenmin onbesproken op het beenwerk. Zahur was
beter in de onderbil maar 1506 zette meer
lengte en, zoals al aangegeven, meer vleesuitdrukking in achteraanzicht daartegenover.
Bij de oude stieren, waar zowel in de twee
rubrieken als in de ﬁnale er een groot leeftijdsverschil zat, kende de jury het Vlaamse kampioenslint toe aan ouderdomsdeken Ronny van het Hof Terlinden (v. Dandy)
van maatschap Prokes uit Ransberg. Ron-

Bij de toekenning van het zwart-gele erelint bij de vaarskalveren, waaronder drie
Emigretelgen, kwam de scherprechter
weer ten tonele. De kampioensjury wikte
en woog tussen Actrice ter Heiveld (v. Emigre) van Stef Vereertbrugghen uit Opwijk
en America van Terbeck, een andere Emigre-

telg van vader en zoon Roggen-Schotsmans. America was vlot in de gang, breed
in de lichaamsmaten met een beste belijnde broekbespiering maar Actrice, niet de
opperbeste in de stap, kreeg de voorkeur
vanwege nog meer vleesuitdrukking in de
achterhand.
Bij de jonge vaarzen kreeg Annemarie van
de Stokerij van Roger Monbaliu uit Jabbeke
de eindoverwinning toebedeeld. Annemarie, een fokproduct van de eigen stier Versace van de Stokerij (v. Artaban), bekoorde
al in haar rubriek door haar harmonie in

Zico van de Hoelmanshoeve, kampioen
jonge stieren

Azie van Terbeck, kampioen bij de
stierkalveren

1506 van de Wolvendreef, kampioen
stieren middengroep

Ronny van het Hof Terlinden, kampioen
oude stieren

Emigrefestival in vrouwelijk vee

Tabel 1 – Rubriekswinnaars categorie stieren (kampioenen vetgedrukt)
naam dier
stierkalveren tot 10 mnd. Azie van Terbeck
Aton van het Moeshof
4592 ten Dreve
jonge stieren
Albatros v.d. Kerkenhofstede
8653 van de Slindonkhoeve
Aspe van de IJzer
0995 van Prokes
Zorba van de Stokerij
Zaﬂoer v.d. Kerkenhofstede
Zico v.d. Hoelmanshoeve
Zodiaque van de Kerkenhofstede
Haxterix de Wayaux
1605 van de Wolvendreef
stieren middengroep
Zeb van het Caronshofke
Zorro van het Schottenhof
1506 van de Wolvendreef
Zeebok van het Moeshof
oudere stieren
Astarloa van het Chipohof
Ronny van het Hof Terlinden

vader

moedersvader

eigenaar, woonplaats

Osborne
Ecrin
Falco
Rocky
Despote
Lascar
Baroque
Artaban
Apache
Despote
Orpheon
Lasso
Elan
Osborne
Osborne
Emigre
Orpheon
Radar VT
Dandy

Vaniteux
Radar VT
Brutal
Totem
Campagnard
Cubitus
Guliver
Radar VT
Campagnard
Artaban
Cubitus
Hebreu
Osborne
Fausto
Cubitus
Bruegel
Opium
Brutus
Acajou

G. en J. Roggen-Schotsmans, Kersbeek
R. Wynant, Gullegem
F. V. Schuppen, Velm
P. Gillis, Watervliet
A. Hyde-Schelstraete, Drongen
H. Vermote, Pollinkhove
bvba Prokes, Ransberg
R. Monbaliu, Jabbeke
P. Gillis, Watervliet
M. De Cock, Opbrakel
P. Gillis, Watervliet
R. Wynant, Gullegem
Gebr. Theunis, Glabbeek
V. Noeyens, Poppel
L. Schramme, Dudzele
gebr. Theunis, Glabbeek
R. Wynant, Gullegem
J. Andries, Humbeek
bvba Prokes, Ransberg
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breedte en hoogte, geschraagd door goed
beenwerk. Ook hier was het vaderbeeld
van Emigre opnieuw sterk aanwezig.
Twijfel was er opnieuw bij de jury voor de
aanduiding van de kampioene bij de vaarzen middengroep. Vorstin van de Bomlozeput
(v. Biscuit) van maatschap Vereecke uit
Watervliet overklaste haar concurrenten
in de breedtemaat van de achterhand. Een
geweldige breedte waardoor ze wel aan
harmonie inboette gezien de mindere
breedte in de voorhand. Haar directe opponent, Wilma van het Kruisborre (v. Diabolo
d’Embise) van Roger Orinx uit Asse, legde
die harmonie wel aan de dag maar een
‘slag’ in de lendenpartij ontsierde haar algemeen voorkomen.
De Assenaar had nog een ijzer in het kampioensvuur liggen met Osbornedochter
Wanda van het Kruisborre. Wanda presenteerde een bijna perfecte verschijning in
de ﬁnale met goed beenwerk, hoogtemaat,
kracht, een sterke rug en een luxe bespiering. Maar Enjoleuse de la Chevratte van
het samenwerkingsverband Stef Vereertbrugghen en Filip Taveirne zette zo’n overweldigende, diepe bespiering neer in de
broek dat de jury geen aarzeling kende.
Winstgejubel in het samenwerkingsverband, ontgoocheling bij de familie Orinx.

die hij evenwel moest delen met de fokstal
van Rosanne Wynant uit Gullegem die
eveneens driemaal rubriekswinst wist te
behalen. Noch Gillis of Wynant konden
dit verzilveren met een kampioenstitel.
Het beste wat Vlaanderen te bieden heeft
op het keuringsfront was present te Afﬂigem, zo’n 247 dieren uit 82 fokbedrijven.
Toch was het niet drummen rond de drie
keuringsringen. Heeft de grootste verzameling van fokvee in Vlaanderen te lijden
aan een afkalvende liefhebberij? Armand
Willems, vice-voorzitter van het organise-

rend comité, zoekt de verklaring bij het
gewijzigde tijdstip van de nationale keuring te Brussel. ‘Met een nationale keuring
die in december heeft plaatsgevonden, is
de opgebouwde spanning van de voorjaarskeuringen die normaliter haar climax vindt in Brussel, weg.’
Maar Willems’ gedachten gaan al naar de
volgende editie. ‘De twintigste,’ zegt hij
trots, ‘een jubileumeditie.’

Actrice ter Heiveld, kampioene
vaarskalveren

Annemarie van de Stokerij, kampioene
jonge vaarzen

Vorstin van de Bomlozeput, kampioene
oudere vaarzen

Enjoleuse de la Chrevratte, kampioene al
dan niet gekalfde vaarzen

Guy Nantier

Op weg naar jubileumeditie
In het vrouwelijke vee behaalde Roger
Orinx driemaal rubriekswinst, gevolgd
door Paul Gillis uit Watervliet met twee
1a-prijzen. Gillis zette daarenboven ook in
het mannelijk vee topprestaties neer met
drie overwinningen; een podiumplaats
Tabel 2 – Rubriekwinnaars vrouwelijk fokvee (kampioenen vetgedrukt)

vaarskalveren

jonge vaarzen

vaarzen middengroep

al dan niet gekalfde vaarzen
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naam dier

vader

moedersvader

eigenaar, woonplaats

Anastacia v.d. Attenhove
Assepoester v.d. Bremberg
Actrice ter Heiveld
America van Terbeck
Astrid v.d. Stokerij
Annemarie v.d. Stokerij
Aachje van het Bareelhof
Alexandra v.d. Coppenberg
Idee van Nieuwenhove
Zenna van het Kruisborre
Zoe v.d. Kerkenhofstede
Zazou van Terbeck
Zoetjen v.d. Kerkenhofstede
Wilma van het Kruisborre
Vorstin v.d. Bomlozeput
Wanda van het Kruisborre
Enjoleuse de la Chrevratte

Emigre
Ecrin
Emigre
Emigre
Emigre
Versace
Debordant
Orpheon
Emigre
Baron BB
Emigre
Emigre
Osborne
Diabolo E.
Biscuit
Osborne
Danseur

Danseur
Lasso
Radar VT
Radar VT
Norman
Brutal
Radar VT
Bourgogne
Brutal
Osborne
Osborne
Torrero
Aperitif
Opkapi
Objectif
Ministre
Ubidet

J. Robijns, Attenhoven
A. en B. Willems, St.-Joris-Winge
S. Vereertbrugghen, Opwijk
G. en J. Roggen-Schotsmans, Kersbeek
R. Monbaliu, Jabbeke
R. Monbaliu, Jabbeke
G. Veulemans, Glabbeek
L. Willen, Etikhove
R. Lenaers-Rubens en J. Tilkin, Vliermaal
R. Orinx, Asse
P. Gillis, Watervliet
G. en J. Roggen-Schotsmans, Kersbeek
P. Gillis, Watervliet
R. Orinx, Asse
bvba Vereecke, Watervliet
R. Orinx, Asse
S. Vereertbrugghen-F. Taveirne, Opwijk

