K e u r i n g

Aarzelende beslissingen verhitten de gemoederen op 25e keuring Affligem

Bewogen jubileumeditie

Met ruim tweehonderd aanmeldingen voor de jubileumeditie
leek de fokveebeurs van Affligem – de grootste vleesveemanifestatie voor Belgisch witblauw in Vlaanderen – af te stevenen op
een succeseditie. De eerste winterse buien en veel trammelant
tijdens de keuring zorgden echter voor een half feest.
tekst Guy Nantier

O

ndanks dat de keuringsdatum met
een maand was vervroegd om de
nieuwe ibr-regelgeving vanaf 5 januari
te ontlopen, meldde de 25e editie van
de fokveebeurs van Affligem zich met
207 inschrijvingen aan onder een gelukkig gesternte. Helaas, de eerste winterse
buien hadden op zaterdag 17 december
hun intrede in het land gemaakt. De
aanvoer van de deelnemende dieren liep
daardoor vertraging op, wat het hele

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stierkalveren

Gorgio
Gordon
Gonzola van Terbeck
Furious v.h. Kruisborre
Fonzy van Daisel
Figo van Moorsel
Flash van ‘t Kasteeltje
Fontaine van ‘t Hof te Landegem
Frontman v.d. Kerkenhofstede
Charliston du Paillaert
Nestlé de St. Fontaine
Gudrun v.d. Bremberg
Gravin v.h. Kruisborre
Gerbera van Moorsel
Gans van Terbeck
Guusje
Nevralgie de Fooz
8595
Flora v.d. Pannemeers
Flower v.d. Stokerij
Egalité v.h. Kruisborre
Evangelista v.d. Bremberg
Darline v.d. IJzer
Davidoff v.d. Bremberg

19-05-2011
17-03-2011
07-02-2011
18-11-2010
08-10-2010
02-09-2010
14-08-2010
15-05-2010
16-04-2010
12-01-2010
14-10-2008
15-05-2011
04-04-2011
19-03-2011
24-01-2011
03-01-2011
07-11-2010
08-10-2010
25-07-2010
09-05-2010
31-12-2009
16-05-2009
16-09-2008
27-02-2008

Ebony
Impartial
Germinal
Héroique
Colos
Orme
Adajio
Empire
Canadian Club
Harisson
Etna
Adajio
Héroique
Davidson
Impartial
Harisson
Germinal
Adajio
Adajio
Ichor
Héroique
Arafat
Fascinant
Wellington

Harisson
Fétiche
Occupant
Notez le
Occupant
Germinal
Debordant
Groom
Genièvre
Magistrat
Groom
Radar VT
Elan
Lasso
Davidson
Emigre
Lasso
Germinal
Eternel
Offusqué
Torrero
Campagnard
Dandi
Campagnard

H. De Smet, Oordegem
G. Van Boxstael-Y. De Smedt, Mazenzele
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
R. Orinx, Asse
L. Goddeeris, Beerst
F. Van Der Biest, Moorsel
R. Lenaerts, Kallo
Debrandt NV, Oordegem
P. Gillis, Watervliet
C. Moenaert, Bovekerke
S. Van Caeneghem, Avelgem
A. en B. Willems, Sint-Joris-Winge
R. Orinx, Asse
F. Van Der Biest, Moorsel
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
H. De Smet, Oordegem
Roggen-Schotsmans en E. Coheur
Lokip, Merksplas
J. Ally-Dufour, Ruiselede
R. Monbaliu, Jabbeke
R. Orinx, Asse
A. en B. Willems, Sint-Joris-Winge
P. De Backer, Mespelare
A. en B. Willems, Sint-Joris-Winge

stieren middengroep

oudere stieren
vaarskalveren

jonge vaarzen

vaarzen middengroep
gek. vaarzen/jonge koeien
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Collectieve offday?
En een ongelukje komt nooit alleen, is
een gezegde. Zo ook te Affligem. De vierkoppige jury opereerde vanaf de start
met aarzelingen en onzekerheid. Het
zorgde voor verhitte gemoederen bij
sommige deelnemers. Zoals in de rubriek met jonge jaarlingstieren waar

Gordon (v. Impartial),
kampioen stierkalveren

Frontman v.d. Kerkenhofstede (v. Can. Club),
kampioen stieren middengroep

Tabel 1 – Rubriekswinnaars 25e editie fokveebeurs van Affligem (kampioenen vetgedrukt)

jonge stieren

programma deed uitlopen. Het winterweer – voor het tweede jaar op rij tijdens
de fokveebeurs – zorgde daarnaast ook
voor een magere publieke opkomst.

Gravin van het Kruisborre (v. Heroique),
kampioene vaarskalveren

Evangelista van de Bremberg (v. Arafat),
kampioene vaarzen middengroep

oorspronkelijk Goezoe van de IJzer (v. Germinal) van Hans Vermote uit Pollinkhove op kop stond. Op plaats twee stond
0391 de Mahoney (v. Harisson) van Marc
en Tiemen Cocquyt uit Keiem en op
plaats drie Gonzola van Terbeck (v. Germinal) van Roggen-Schotsmans uit Kersbeek-Miskom.
Goezoe showde veel, fijn vlees in de achterhand, maar miste een strakke ruglijn.
0391 was groter en massiever gebouwd
met een sterke rugpartij en een correcte
bespiering in de achterhand. Gonzola
was compleet en puurder in het vleestype, maar wel lichter in gewicht dan zijn
generatiegenoten. Uiteindelijk kwam
Gonzola op kop voor Goezoe en 0391.
Van 1a naar 1b, tot grote wanhoop bij de
eigenaar.
Eenzelfde tafereel in de rubriek oudere
stieren, waar aanvankelijk Enrique (v.
Emigre) van Geert Bulcke uit KnokkeHeist op 1a stond en Nestlé de St. Fontaine
(v. Etna) van Steven Van Caeneghem uit
Avelgem op 1b. Enrique showde maat,
gewicht en bespiering in de voorhand,
middenhand en achterhand. Maar het
beenwerk was niet honderd procent. De
iets oudere Nestlé was minder groot,
maar zette een moderner vleestype neer
met meer vleeskussen in de billenpartij.
Het duurde lang, veel te lang voor een
definitief besluit werd genomen en uiteindelijk de rollen werden omgekeerd.
Tot groot ongenoegen van de eigenaar
van Enrique.
Er werd ook tot zeven maal toe beroep
gedaan op de scheidsrechter. Een collectieve offday van de jury? Zoals voor rubriekswinnares Flower van de Stokerij (v.
Ichor) van Roger Monbaliu. De koe die
recent nog 1a op de nationale op Agribex
liep, stak figuurlijk met kop en schouders uit boven de op 1b geplaatste Florida
van Terbeck (v. Dartagnan) van de familie
Schotsmans-Roggen. Een tussenkomst
van een scheidsrechter hoefde echt niet
om Flower op 1a te behouden. Maar niets
is vreemd wanneer het mensenwerk betreft.

Eind goed, al goed?
Alle kampioenen werden met bijna unanimiteit van de jury aangeduid. Alleen
bij de vaarskalveren en de stieren middengroep was er geen eensgezindheid.
Bij de vaarskalveren kreeg Gravin van het
Kruisborre (v. Héroique) van Roger Orinx
uit Asse vier stemmen achter haar naam.
Eén stem kreeg Gudrun van de Bremberg (v.
Adajio) van Armand en Bart Willems uit
Sint-Joris-Winge. Winst was er nadien
wel voor vader en zoon Willems. Er was
zelfs tweemaal winst, met Evangelista van

de Bremberg (v. Arafat) bij de vaarzen middengroep en met Davidoff van de Bremberg
(v. Wellington) bij de gekalfde vaarzen
en jonge koeien. Beide dieren voeren terug op dezelfde moeder Webster en op
eigengefokte vaders. Pure vleestypes zijn
het met maat en extreem veel finesse in
de achterhand. En Evangelista liet te Affligem wel een vlot gebruik van de benen
noteren in tegenstelling tot haar optreden tijdens de nationale op Agribex.
En Flower van de Stokerij? Haar eigenaar
zag de Vlaamse kampioenstitel bij de

Flash van ’t Kasteeltje (v. Adajio),
kampioen jonge stieren

Nestlé de St. Fontaine (v. Etna),
kampioen oudere stieren

Nevralgie de Fooz (v. Germinal),
kampioene jonge vaarzen

Davidoff van de Bremberg (v. Wellington),
kamp. gekalfde vaarzen/jonge koeien
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Armand Willems: ‘We gaan onverminderd door’
De fokveebeurs van Affligem is in zijn
25-jarig bestaan slechts aan zijn tweede voorzitter toe: wijlen fokker Robert
Merckx uit Affligem werd opgevolgd
door huidig dienstdoend voorzitter, zijn
zoon Ronny Merckx. Aan hun zijde staat
al die jaren één vicevoorzitter, fokker Armand Willems uit Sint-Joris-Winge. De
Vlaams-Brabander is tevens de pr-man
van de organisatie.
Weinig publieke belangstelling, veel trammelant. Een jubileumeditie om vlug te vergeten?
‘Het weer kan je niet veranderen, hé.
Verder onthoud ik vooral de positieve zaken. Er was alom weer Vlaamse topkwaliteit aanwezig.’

de jury is ervaren en niet aan zijn proefstuk toe. Wie aan keuringen deelneemt,
weet bovendien dat hij enige relativiteitszin aan de dag moet leggen. Meer
woorden wil ik daaraan niet kwijt.’
Hoe blikt u terug op 25 jaar fokveebeurs?
‘Van bij de aanvang hebben we al het
mogelijke gedaan om de Vlaamse fokkers in het brandpunt van de Belgische
witblauwfokkerij te plaatsen. En daar
zijn we meen ik in geslaagd mede dankzij de voortreffelijke accommodatie van
de gemeente Affligem die mens en dier
comfort biedt.’
‘We zijn nu al tientallen jaren de grootste verzameling van Vlaams fokvee binnen het ras. Dat zegt ook voldoende.’

Het was toch een pijnlijke vertoning?
‘Het is een spijtige zaak dat het enthousiasme van de vele deelnemers getemperd werd door ongepast gedrag van een
enkele deelnemer die zich niet bij beslissingen van de jury kan neerleggen. Kijk,

De fokveebeurs kende op zijn hoogtepunt in
1996 bijna 600 aanmeldingen. Anno 2011 is
dit geslonken tot een kleine 200. Hoe verder?
‘Aan het fenomeen van de verminderde
participatiegraad vanwege de sanitaire

jonge vaarzen aan zijn neus voorbijgaan
in het voordeel van Nevralgie de Fooz (v.
Germinal) van de familie Roggen-Schotsmans uit Kersbeek-Miskom. Een verrassende kampioen, maar wel met unanimiteit van de jury. Nevralgie had nipt
haar rubriek gewonnen van Fien van het

Kruisborre (v. Héroique) van Roger Orinx
ná tussenkomst van de scheids. De pure
vleeslijnen en de prima ribronding in
het middenstuk van Nevralgie kregen de
voorkeur boven de hoogtemaat en de
breedte van Fien.
Voor Guido Van Boxstael uit Mazenzele

Een laatste opschoning alvorens zich aan het oordeel van de jury te onderwerpen

regelgeving en vanwege de slinkende
populatie fokkers ontsnapt geen enkele organisatie. Ook wij niet.’
‘Maar we gaan onverminderd door
met de steun van de gemeente Affligem en hopelijk ook met steun van
CRV. We zijn het aan onszelf verplicht: Affligem is immers het
Vlaams kampioenschap voor het
Belgisch-witblauwras. Vele dieren
die op nationaal vlak scoren, zijn
hun carrière gestart in Affligem.’

was het een dag om nooit meer te vergeten. Zijn Impartialzoon Gordon, die boven
zijn leeftijdsgenoten uitstak en ook veel
gewicht uit de breedte in de schaal legde,
bezorgde hem een eerste Vlaamse kampioenstitel in de categorie stierkalveren.
Eindwinst in de categorie stieren middengroep was er voor Flash van ’t Kasteeltje
(v. Adajio) van Raf Lenaerts uit Kallo met
drie stemmen. Flash liet in de breedte en
de onderbil een superieure achterhand
optekenen op correct beenwerk. Fonzy
van Daisel (v. Colos) van Lieven Goddeeris
uit Beerst was goed voor twee stemmen en excelleerde in een sterke schouderpartij en finesse in de achterhandbespiering. Het beenwerk was evenwel
niet overtuigend voor deze zoon van de
nationale kampioene 2011, Breeze van
Daisel.
Unanimiteit van de jury was er alweer
bij de stieren middengroep voor Frontman van de Kerkenhofstede (v. Canadian
Club) van Paul Gillis uit Watervliet. Vanzelfsprekend was er ook een kampioenstitel voor de enige rubriekswinnaar bij
de oudere stieren, Nestlé de St. Fontaine
van Steven Van Caeneghem.
En het nog weinig aanwezige publiek
zag dat het om klokslag achttien uur finaal toch nog allemaal goed was gekomen. Of toch bijna. l
Kijk voor bewegende beelden op
www.veeteelvlees.be
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