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Sobriquet en Escargot in herhaling op vernieuwde
27e editie fokveebeurs Belgisch witblauw Affligem

Affligem in een
nieuw kleedje
Om duimen en vingers bĳ af te likken. Zo hoog was het niveau
van de vrouwelĳke dieren op de 27e editie van de interprovinciale fokveebeurs voor Belgisch witblauwen in Affligem. Imperialdochters Ici Paris en Hartje van Terbeck stalen, net als Godiva
van het Kruisborre, de show.
tekst Annelies Debergh

Ici Paris van Terbeck (v. Imperial),
kampioene vaarzen 6-10 maanden
Hartje van Terbeck (v. Imperial),
kampioene vaarzen 10-20 maanden
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N

a jaren van terugloop lag het aantal
dieren opvallend hoger in Affligem.
Waar vorig jaar de catalogus nog ongeveer 120 inschrĳvingen telde, klokte
het deelnemersaantal dit keer af op een
fraaie 187 inschrĳvingen.
En niet alleen het aantal, maar ook het
niveau van het aanwezige vee lag op een
ongekende hoogte. Ook de bezoekers –
vorige keer waren dat er door het winterweer wat minder – hadden zich dit
keer massaal in de richting van het fokveegebeuren begeven.
Was het de positieve economische teneur in de sector of zorgde het toenemend aantal ibr-gecertificeerde bedrĳven voor meer deelnemers? Of kon de
vernieuwde organisatie van de show
meer fokkers overtuigen? In elk geval
leek de show in zĳn oude glorie hersteld.

van haar extra breedte in het front
Lassodochter Iluna van de Sluizenweg van
Arnould en Marc Peters uit Millen. Een
rubriek later weerhield Ifa van Terbeck,
opnieuw een Argandochter, de concurrentie uit eigen stal van Imperialdochter
Isabelle van Terbeck.

Sterke vrouwelĳke rubrieken

Godiva van het Kruisborre (v. Imperial),
kampioene vaarzen 20-32 maanden

In een aaneenschakeling van zestien
vrouwelĳke reeksen toonde fokkerĳ
‘van Terbeck’ zich meermaals van haar
beste kant. Zo kwam Ici Paris van Terbeck
(v. Imperial) van de familie RoggenSchotsmans uit Kersbeek-Miskom overtuigend uit de hoek met haar fĳne
bespiering en hield Itoudochter Carrera
van de Bremberg van Bart Willems uit
Sint-Joris-Winge op afstand.
Van de zes kanshebbers voor de titel bĳ
de vaarzen van zes tot tien maanden
kwamen uiteindelĳk vier stuks uit fokstal ‘van Terbeck’. Zo versloeg de fraai
ronde Irena van Terbeck (v. Argan) op basis

Escargot van de Mespelhoeve (v. Davidson),
kampioene koeien
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Met reekswinnaars Illusion van het Kruisborre (v. Langoureux) van Roger Orinx uit
Asse en Immigrer van het Hof te Landegem
(v. Sheriff) van nv Debrandt uit Oordegem deden nog twee andere fokkers een
gooi naar de titel. De eer bleef bij fokkerij ‘van Terbeck’. Met haar Imperialdochter Ici Paris van Terbeck trok familie
Roggen-Schotsmans een eerste titel aan.

Nog twee keer Imperial
Met Indi van ’t Herent op kop in de eerste
rubriek vaarzen van tien tot twintig
maanden begon een zowaar nog imposantere vrouwelijke middenklasse. De
fraai bespierde en correct gebeende pupil van Raymond Thijs uit Neerpelt liet
Indra van de Bremberg (v. Imperial) van
Bart Willems achter zich.
In de daaropvolgende reeks was Isaura
van de Bremberg (v. Argan), opnieuw een
pupil van Willems, aan zet. De fraai bevleesde Indra van Terbeck van familie Roggen-Schotsmans was niet de grootste van
haar reeks, maar de Imperialtelg wist
met haar brede vleesaanzet, haar vlotte
stap en haar extra lengte de jury wel te
imponeren en eindigde voorop.
Indira (v. Sheriff) van Hugo De Smet uit
Oordegem weerhield met haar fijn bevleesde en brede lijf de iets grovere
Illusion van de Meerminnen (v. Adajio) van
Raf De Keulenaer uit Melsele van winst.

In twee opeenvolgende reeksen wonnen
de Waals gefokte Dubai des Amandiers (v.
Noceur) van Ludo Robberechts uit Perk
en Saharienne de Saint Fontaine (v. Panache) van Frans Van der Biest uit Moorsel
en familie Mahoux uit Pailhe.
Maar de belangrijkste strijd werd bevochten in de laatste reeks vaarzen van
tien tot twintig maanden. Daar kwam de
massale Hannelore van de Stokerij (v. Argan) van Roger Monbaliu uit Jabbeke en
Susie Serpieters uit Jabbeke uit tegen Imperialtelg Hartje van Terbeck van RoggenSchotsmans en in mede-eigendom van
Paul Vranckx uit Hulshout. Deze laatste
reeg al vele keuringstitels aaneen en de
vraag was of de Imperialdochter zich
vandaag weer van haar sterkste kant zou
laten zien. Aldus geschiedde. Met haar
mooie lengte en extra bespiering scoorde Hartje van Terbeck de koppositie en
later pakte ze ook het kampioenschap
van haar categorie.
Ook Gini van Terbeck (v. Adajio) van Benny
Neven uit Wellen maakte een fraaie entree in een sterke middenklasse. Er was
echter buiten Godiva van het Kruisborre gerekend. De Imperialdochter van Roger
Orinx uit Asse toonde een opvallende
ronde rib en was van voor tot achter
breed en fijn bespierd. De reekswinst
van Heaven van het Bareelhof (v. Imperial)
van Gilbert Veulemans ten spijt, kwam

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

Casper van Perenhof (v. Sheriff),
kampioen stieren 10-18 maanden

de titel in de categorie oudere vaarzen
uiteindelijk op naam van Godiva.
Bij de oudere koeien bracht Frans Van

Tabel 1 – Rubriekswinaars 27e editie fokveebeurs Belgisch witblauw te Affligem (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

mannelijk

Index van Moorsel
Ichor van het Bareelhof
Idefix van Terbeck
9513
Casper van Perenhof
Horse van de Kerkenhofstede
Saturne de Saint Fontaine
Haroen van het Caloenhof
Brent van Perenhof
Sobriquet de Somme
Ici Paris van Terbeck
Illusion van het Kruisborre
Impatiente van Terbeck
Immigrer van ’t Hof te Landegem
Irena van Terbeck
Ifa van Terbeck
Indi van ‘t Herent
Indra van Terbeck
Indira
Dubai des Amandiers
Saharienne de Saint Fontaine
Hartje van Terbeck
Heaven van het Bareelhof
Godiva van het Kruisborre
Fiesta van Moorsel
Escargot van de Mespelhoeve

30-05-2013
22-05-2013
15-04-2013
22-01-2013
10-01-2013
27-10-2012
23-09-2012
20-09-2012
27-06-2012
16-10-2008
01-07-2013
27-06-2013
22-05-2013
12-05-2013
01-05-2013
06-04-2013
17-03-2013
11-03-2013
29-01-2013
21-11-2012
12-10-2012
18-06-2012
20-05-2012
02-06-2011
11-11-2010
13-10-2009

Orme de Somme
Adajio de Bray
Adajio de Bray
Sheriff de Centfontaine
Sheriff de Centfontaine
Panache de Centfontaine
Panache de Centfontaine
Panache de Centfontaine
Benhur du Champ Bouval
Ogival de Biert
Imperial de l’Ecluse
Langoureux de Fooz
Imperial de l’Ecluse
Sheriff de Centfontaine
Argan de l’Ecluse
Argan de l’Ecluse
Adajio de Bray
Imperial de l’Ecluse
Sheriff de Centfontaine
Noceur de Fooz
Panache de Centfontaine
Imperial de l’Ecluse
Imperial de l’Ecluse
Imperial de l’Ecluse
Orme de Somme
Davidson de l’Ecluse

Germinal de Fooz
Harisson de la Platte
Paysan de Fontena
Germinal de Fooz
Germinal de Fooz
Harisson de la Platte
Etna de l’Ecluse
Harpon de l’Orgelot
Etna de l’Ecluse
Osborne van Terbeck
Emigré de Saint Fontaine
Imperial de l’Ecluse
Occupant du Fond de Bois
Impartial d’Izier
Emigré de Saint Fontaine
Quadruple de la Roche au Gue
Etna de l’Ecluse
Radar van Terbeck
Fascinant de la Grigeoule
Panache de Somme
Calimero de Mehogne
Emigré de Saint-Fontaine
Occupant du Fond de Bois
Valli van Terbeck
Lasso van ‘t Kookshof
Radar van Terbeck

F. Van der Biest, Moorsel
G. Veulemans, Glabbeek
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
V. en B. Noeyens, Merksplas
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
P. Gillis, Watervliet
S. Van Caeneghem, Avelgem
K. De Fauw en S. Van Renterghem, Tielt
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
W. Goeman, Vrasene
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
R. Orinx, Asse
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
nv Debrandt, Oordegem
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
R. Thijs, Neerpelt
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
H. De Smet, Oordegem
L. Robberechts, Perk
F. Van der Biest, Moorsel
Roggen-Schotsmans, Kersbeek-Miskom
G. Veulemans, Glabbeek
R. Orinx, Asse
F. Van der Biest, Moorsel
P. De Backer, Mespelare

vrouwelijk
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(v. Germinal) van Patricia De Backer uit
Mespelare een oud-kampioene aan in Affligem. En die stond er prima voor met
veel lengte, een fraai bespierd lĳf, een
ronde achterbil en een opvallend correcte staartinplant. Twĳfel was er niet: eenduidig tikte de jury Escargot aan als
overwinnaar in de finale.

Sobriquet in herhaling

Brent van Perenhof (v. Benhur),
kampioen stieren 18-30 maanden

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

der Biest Ormedochter Fiesta van Moorsel
voor. Fiesta combineerde een breed front
met veel lengte en een fraai diepe achterhand en kwam tegenover de gewichtige Gloria de Cras Avernas (v. Imperial)
van Freddy Van Liedekerke uit Ressegem. De jury maande tot een extra rondje in de ring, maar bleef bĳ het eerdere
standpunt: Fiesta kwam op kop.
Maar of Fiesta ook de titel kon noteren,
was nog maar de vraag. In de laatste rubriek trad met Escargot van de Mespelhoeve
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Bekend bloed was er ook bĳ de stieren te
zien. Zo had Wilfried Goeman uit Vrasene heersend nationaal kampioen Sobriquet de Somme (v. Ogival) van stal gehaald.
Met Robuste de Ferrière (v. Jonas) van Steven Van Caeneghem uit Avelgem was de
concurrentie groot. Robuste droeg veel
vlees en glimde letterlĳk in zĳn vel. Met
een aanzienlĳk leeftĳdsverschil van anderhalf jaar ontspon zich de spannendste strĳd van de dag. Zou de nationaal
kampioen in Affligem verslagen worden? Nee, na tussenkomst van de
scheidsrechter kreeg de langgerekte en
krachtig bespierde Sobriquet toch weer
het lint om de borst.
Met Saturne de Saint Fontaine had Steven
Van Caeneghem nog een ander ĳzer in
het vuur bĳ de stieren van tien tot achttien maanden. De Panachezoon beschikte over uitgesproken vleeslĳnen en een
breed bevleesde broek. Het verschil was
aanzienlĳk met de rankere en grotere
Haribo van de Kerkenhofstede (v. Ferrero)
van Paul Gillis uit Watervliet, maar toch
koos de jury voor Saturne.
Eerder behaalde Paul Gillis succes met
Horse van de Kerkenhofstede (v. Panache).
De jury waardeerde de massa in de achterbil en het brede front, maar twĳfelde.
Horse werd samen met Hellum van Daisel
(v. Noceur) van Lieven Goddeeris uit
Beerst nogmaals rondgestuurd. De extra
krachtige stap maakte Horse superieur.
Met Haroen van het Caloenhof van Kristof

De Fauw en Sandra Van Renterghem uit
Tielt was weer een Panachezoon aan zet.
Ook Panachezoon Sheriff maakte herhaaldelĳk indruk bĳ de stieren met
winst in de eerste en de tweede reeks:
Casper van Perenhof van bvba Perenhof uit
O.L.V. Waver en halfbroer 9513 van Viktor en Bart Noeyens uit Merksplas. De
rondingen van de achterbil, het hellende
kruis en de brede bevleesdheid van front
tot achtersteven leverden Casper van Perenhof het kampioenslint op.
Met Brent van Perenhof had bvba Perenhof
een tweede ĳzer in het vuur in de finale.
De Benhurzoon scoorde eerder al een
kampioenstitel in Geel en de vooruitzichten waren ook in Affligem goed. De
sterke rug en extra lengte hielden alvast
Hilaire van het Hof te Landegem (v. Adajio)
van Hedwig Redant uit Ottergem op afstand. Met slechts één rubriek stieren
van achttien tot dertig maanden lonkte
de zege al. Het lint kwam zonder twĳfel
om de nek van Brent van Perenhof.

Drie keer Adajio
Waar Adajio aanvankelĳk niet veel van
zich liet horen, was dat wel het geval bĳ
de jongste stieren. Als eerste was Index
van Moorsel van Frans van der Biest met
zĳn hellende kruis en fraaie vleeslĳnen
sterker dan van Icarus van Daisel (v. Origan) van Goddeeris.
In de tweede rubriek won Adajiozoon
Ichor van het Bareelhof van Gilbert Veulemans op basis van extra breedte en een
fraai ronde broek. Als derde reekswinnaar toonde Adajiotelg Idefix van Terbeck
een breed front, veel lengte en een ronde
achterbil en liet zo Ivo van het Hof te Landegem (v. Crack) van nv Debrandt achter
zich. Zou fokkerĳ van Terbeck nog een
titel scoren? Toch niet, de jury waardeerde Ichor tot kampioen. l
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