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Adajio- en Imperialtelgen stelen de show op 26e fokveebeurs in Affligem

Terug naar Affligem
De vaders Adajio de Bray en Imperial de l’Ecluse domineerden
de witblauwprijskamp in Affligem. Met vier reekswinsten was de
fokkerij van Terbeck dominant aanwezig op de Bellekouter. Met
een 115-tal aanwezige dieren was het deelnemersaantal op het
interprovinciale treffen helaas wel flink gekrompen.
tekst Annelies Debergh

H

et was al voor de derde keer op rij
dat winters weer de interprovinciale
fokdag voor witblauw in Affligem trof.
Niet alleen op het bezoekersaantal hadden de koude en de sneeuw effect, ook
enkele inzenders bleven met hun dieren
achterwege. Het oorspronkelijke inzendersaantal liep hierdoor van 142 dieren
terug tot 115 stuks.
De balans van het inzendersaantal was
mager, ook na een jaar onderbreken van
de prijskamp door de verstrengde ibr-regelgeving. Toch was er globaal genomen
veel kwaliteit te zien op de Bellekouter
in Affligem. De kampioenen van de CRV
Koe-Expo in Gent twee weken ervoor
waren wel allemaal thuisgebleven, waar-

door andere reekswinnaars nu hun kansen schoon zagen. Zo was er Flora van de
Pannemeers (v. Adajio) van José Ally-Dufour
uit Ruiselede. De Adajiodochter scoorde
in Gent reekswinst met haar fraaie, complete bouw en toonde zich nu weer van
haar sterkste kant. Ze weerhield moeiteloos de concurrentie, die met Adajiodochter 8595 van Viktor en Bart Noeyens uit
Merksplas en Imperialdochter Gloria de
Cras Avernas van Freddy van Liedekerke
uit Ressegem een juiste afspiegeling was
van de hoofdrolspelende vaderdieren.
Flora eindigde finaal als kampioene bij de
middencategorie vaarzen.
Empirezoon Adajio eiste ook in Affligem
meermaals de aandacht op. Zo was er

het terugkerende duel tussen de Adajiotelgen Gini van Terbeck van de familie
Roggen-Schotsmans uit Kersbeek-Miskom en Gitte van het Bareelhof van Gilbert
Veulemans uit Glabbeek. Waar in Gent
en Sint-Truiden telkens Gini aan zet was,
lagen de kaarten nu anders. De meer uitgesproken vleeslijnen van Gitte kregen
de voorkeur in de rubriek jonge vaarzen.
De eindzege kwam uiteindelijk toch bij
de familie Roggen uit. Hanne van Terbeck
(v. Imperial) imponeerde met haar breedte en diep bevleesde achterbil. De grijsblauwe Imperialdochter kreeg het kampioenslint om de borst.

Tweede keer van Terbeck
De balans in Affligem kwam uiteindelijk
op acht reekswinsten voor Adajio de Bray
en zes voor Imperial de l’Ecluse. Uiteindelijk kregen beide stieren respectievelijk
drie en twee nakomelingen met kampioenstitels op hun conto. Zo eindigde de
fokkerij van Terbeck met Imperialdochter Hartje van Terbeck voorin de rubriek bij
de vaarskalveren. Hartje, recent nog kampioene in Sint-Truiden, toonde ook nu
een fraai brede bouw met dito front en
een fijne achterhand. In de finale kwamen nog halfzus en stalgenote Historie

Tabel 1 – Rubriekswinnaars 26e editie fokveebeurs van Affligem (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.dat.

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stierkalveren

Herve van Moorsel
Hunter van ‘t Herent
Praga-Khan van de Bremberg
Gabriël van de Kerkenhofstede
Gian van de Sluizenweg
Flavo van de Otterhoeve
Gueze van de Kerkenhofstede
Gio van de Sluizenweg
Sobriquet de Somme
Hartje van Terbeck
Historie van Terbeck
Hannah Montana v. ’t Hof te Landegem
Honey van de Attenhoeve
Hanne van Terbeck
Gabane van de Bremberg
Gitte van het Bareelhof
Gamba van Terbeck
Gloria de Cras Avernas
8595
Flora van de Pannemeers
Elocko de Mahoney
Escargot van de Mespelhoeve

27-06-2012
14-04-2012
26-03-2012
27-12-2011
09-11-2011
08-08-2011
20-05-2011
02-05-2011
16-10-2008
18-06-2012
11-08-2012
20-04-2012
21-03-2012
16-01-2012
11-11-2011
11-07-2011
04-07-2011
24-04-2011
08-10-2010
25-07-2010
07-12-2009
13-11-2009

Argan de l’Ecluse
Adajio
Adajio
Imperial
Manitou
Kubitus
Adajio
Imperial
Ogival
Imperial
Imperial
Langoureux
Adajio
Imperial
Lasso
Adajio
Adajio
Imperial
Adajio
Adajio
Jocko
Germinal

Germinal
Occupant
Wellington
Ichor
Eternel
Interet
Offusqué
Biscuit
Osborne
Emigré
Emigré
Germinal
Baroque
Fringant
Wellington
Débordant
Obus
Lasso
Germinal
Eternel
Raimond
Davidson

F. Van der Biest, Moorsel
R. Thijs, Neerpelt
B. Willems, St.-Joris-Winge
P. Gillis, Watervliet
A. Meers en M. Peters, Millen
H. Redant, Ottergem
P. Gillis, Watervliet
A. Meers en M. Peters, Millen
W. Goeman, Vrasene
G. Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
G. Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
Debrandt NV, Oordegem
J. Robijns, Attenhoven
G. Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
B. Willems, St.-Joris-Winge
G. Veulemans, Glabbeek
G. Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
F. Van Liedekerke, Ressegem
V. en B. Noeyens, Merksplas
J. Ally-Dufour, Ruiselede
M. en T. Cocquyt, Pittem
P. De Backer, Mespelare

jonge stieren

middengroep stieren
oudere stieren
vaarskalveren

jonge vaarzen

middengroep vaarzen

gek. vaarzen en koeien
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Hartje van Terbeck (v. Imperial),
kampioene vaarskalveren

eerste plek innam. Toegegeven, de vleeskwaliteiten van de Germinaldochter van
Patricia De Backer uit Mespelare waren
superieur en het dier vertoonde weliswaar een geheel ander type dan de complete en foktypischer Duizendschoon van
het Hof te Landegem (v. Germinal) van NV
Debrandt uit Oordegem. Maar op de
derde plek hoorde Duizendschoon niet
thuis. Zelfs de tussenkomst van arbiter
Ann Pirson mocht niet baten. Ze herbevestigde de keuze voor de vleesrijke Escargot met in haar kielzog Zelie du Fond
de Bois (v. Etna) van de familie HoremansOp de Beeck uit Wiekevorst. Geflankeerd
door reekswinnaar Elocko de Mahoney (v.
Jocko de l’Orgelot) van Marc en Tiemen
Cocquyt uit Pittem in de finale won Escargot later het kampioenslint.

jongste categorie stieren, waar Herve van
Moorsel van Frans Van der Biest uit Moorsel aantrad. De jonge Arganzoon was
voorzien van een fraaie lijn in zijn jonge
lijf en imponeerde met zijn fijne zwarte
vel. Hunter van ’t Herent (v. Adajio) van Raymond Thijs uit Neerpelt hield eerder Hippie van de Mespelhoeve (v. Langoureux) van
Patricia De Backer op afstand, maar de
kampioenszege was net te hoog gegrepen. Die was voor Herve van Moorsel. l

Nog eens arbiter nodig
Hanne van Terbeck (v. Imperial),
kampioene jonge vaarzen

Flora van de Pannemeers (v. Adajio),
kampioene middencategorie vaarzen

Escargot v.d Mespelhoeve (v. Germinal),
kampioene gekalfde vaarzen en koeien

van Terbeck en Hannah Montana van het Hof
te Landegem (v. Langoureux) van NV De
Brandt uit Oordegem langszij. Maar de
jury kwam eensluidend uit bij Hartje.
De jury was overigens niet altijd unaniem in Affligem. Zo zorgde de laatste
reeks voor flink wat discussie tussen
Vlaamse fokkers en Waalse juryleden.
Ligt het fokdoel in beider landsdelen dan
zo ver uiteen? Men kon het zich afvragen in de koeienreeks, waar de fijne,
compact gebouwde, maar uiterst sterk
bevleesde Escargot van de Mespelhoeve de

Ook bij de middencategorie stieren was
tussenkomst van de arbiter nodig om de
keuze van de jury te bevestigen. Daar
stond Gio van de Sluizenweg (v. Imperial)
van de familie Peters-Meers uit Millen
tegenover Nicolon de Bomal (v. Adajio) van
Christiane Moenaert uit Bovekerke en in
mede-eigendom met Patrick Debruyne
uit Koekelare. De fijne vleeslijnen en extra maat van deze laatste mochten niet
baten: het pleit werd beslecht in het
voordeel van de massalere en vleesrijke
Gio van de Sluizenweg. In de finale was
niet Gio, maar wel Gueze van de Kerkenhofstede van Paul Gillis uit Watervliet, alweer een Adajiozoon, oppermachtig
door zijn complete bouw, finesse en
breedte over zijn hele lijf.
Veel meer keuze was er bij de jonge stieren met vier nummers in de eindstrijd,
waaronder alweer een pupil van Gillis,
Gabriël van de Kerkenhofstede, een fijne en
ruim bevleesde Imperialzoon met een
sterke rug. Met Gian van de Sluizenweg
sloot ook de kampioensstier van SintTruiden aan, zoon van Manitou en eigen
aan de familie Peters, naast Flavo van de
Otterhoeve (v. Kubitus) van Hedwig Redant
uit Ottergem. Toch trok voor de derde
keer een Adajiozoon aan het langste
eind. De grote, correcte en gerekte Adajiozoon Praga-Khan van de Bremberg van
Bart Willems uit Sint-Joris-Winge etaleerde veel gewicht in de onderbil en
kreeg het lint om de borst.

Herve van Moorsel (v. Argan),
kampioen stierkalveren

Praga-Khan van de Bremberg (v. Adajio),
kampioen jonge stieren

Gueze van de Kerkenhofstede (v. Adajio),
kampioen middencategorie stieren

Klein deelnemersveld
Bij de oudere stieren was de keuze met
slechts twee deelnemers het snelst gemaakt met winst voor Sobriquet de Somme
(v. Ogival) van Wilfried Goeman uit Vrasene. Nieuws was er wel te rapen bij de

Sobriquet de Somme (v. Ogival),
kampioen oudere stieren

V E E T E E L T V lee s

VV02_affligem.indd 19

F E B R U A R I

2 0 1 3

19

14-02-13 15:02

