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Matige beenkwaliteit in rubrieken dekstieren, supersterk vrouwelĳk fokvee

Gemengde gevoelens
De fokveebeurs te Afﬂigem herademende een beetje, na een toekomst vol twĳfel vorig jaar.
De opkomst was bĳzonder goed, zowel wat het aantal aanmeldingen van dieren als het aantal
toeschouwers betrof. De stieren blĳven kampen met een oud zeer: het heel matige beenwerk.
Maar het vrouwelĳke fokvee was gewoon super en leverde spannende taferelen op.
tekst Guy Nantier

extra foto’s www.veeteeltvlees.nl of www.veeteeltvlees.be

D

e 29e editie van Vlaanderens grootste fokveebeurs voor het Belgischwitblauwras startte onder een gunstig
gesternte: geen vorst of sneeuw op de
weg naar Afﬂigem of concurrentie van
een andere keuring, zoals vorig jaar de
nationale keuring te Doornik. De Bellekouterhall liep dan ook goed vol.
Een eerste, overschouwende blik over
het deelnemersveld liet bĳ aankomst te
Afﬂigem ook meteen het allerbeste vermoeden. ‘Hier staat vandaag echt het
beste van het beste wat Vlaanderen te

bieden heeft’, gaf Simon Noppen, secretaris van de organisatie AWB, aan. ‘Bĳ de
tweehonderd aanmeldingen zĳn bovendien bitter weinig afmeldingen. Dat belooft spannend te worden.’

Oud zeer
De ﬁnale bĳ de jongste stiertjes kon niet
verbergen wat in zowat alle stierenrubrieken aan de orde was: het beenwerk
bĳ de (toekomstige) dekstieren was matig met overkoting in de voorpoten, niet
doorbuigen van de knieën, overkoting in

de achterpoten en spat op het spronggewricht. Een oud zeer in het ras waarin
nog steeds geen verbetering merkbaar is.
In de eindronde bĳ de jonge stiertjes van
6 tot 10 maanden staakten de stemmen
van de Waalse juryleden bĳ Fadey van de
Breehoeve (v. Cabri) van Gert De Coninck
uit Wolvertem en Kornel van het Kruisborre
(v. Sheriff) van Roger en Jan Orinx uit
Asse. De twee stiertjes showden beide
een heel mooi vleestype met een iets vollere rugpartĳ en gevuldere vleeskussens
in de bilpartĳ bĳ Kornel. Bĳ beide dieren

Tabel 1 – Rubriekswinnaars 29e fokveebeurs Belgisch-witblauwras te Afﬂigem (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stieren 6-10 mnd.

Fadey van de Breehoeve
Kornel van het Kruisborre
Klaroen van Moorsel
Katastroof van het Bareelhof
Jack & Jones van het Bareelhof
Jeoffrey van de Schoolhoeve
+FGWBOEF4UBMČ[FS
Jose CA van de Paddenhoeve
+VTUFOWBOEF4MVJ[FOXFH
+FSPOJNPWBO5IJFXJOLFM
Diligent van Perenhof
Affectueux de l’Hesbaye
Kastanje van Terbeck
Hedwige van de Bremberg
Kristal van ‘t Herent
Dimpna van ‘t Selhuys
,BSMČOWBOIFU,SVJTCPSSF
Karaat van Terbeck
Avalon van de Bremberg
+BTNČOWBO5FSCFDL
Jaserie van het Kruisborre
Julie van Willecome
Jalouse van de Kerkenhofstede
Doortje van Perenhof
Ivoire van het Bareelhof
Iris van Daisel
Granny van het Smetlede
(JOJWBO5FSCFDL

15-06-2015
01-06-2015
05-03-2015
09-02-2015
31-12-2014
12-11-2014
26-10-2014
09-09-2014
26-06-2014
16-04-2014
16-02-2014
19-06-2011
01-07-2015
24-05-2015
20-05-2015
26-04-2015
01-04-2015
16-02-2015
25-01-2015
20-10-2015
11-10-2014
24-07-2014
30-04-2014
06-04-2014
07-11-2013
15-05-2013
25-12-2011
15-07-2011

Cabri
Sheriff
Depute
Imperial
Halifax
Magloire
Helgo
Orval
Grommit
Imperial
Imperial
Imperial
Sheriff
Embleme
Attribut
Or
/PDFVS
Fiacre
)B[BSE
Imperial
Imperial
Attribut
Or
Argan
Imperial
Ichor
Orme
Adajio

Liberal
Imperial
Lasso
Sjaka-Zoeloe
Adajio
Specimen
Imperial
Imperial
Orme
Occupant
Occupant
Eternel
Harpon
Germinal
Adajio
Impartial
Heroique
Imperial
Paysan
Paysan
Ecrin
Odilon
Manitou
Osborne
Sjaka-Zoeloe
Demon
Germinal
Paysan

G. De Coninck, Wolvertem
R. Orinx, Asse
F. Van Der Biest, Moorsel
G. Veulemans, Glabbeek
G. Veulemans, Glabbeek
HIVO schoolhoeve, Torhout
Berkenhof cv, Leisele
'7BO-JFEFLFSLF )FS[FMF
A. Meers-M. Peeters, Millen
Loosen bvba, Lummen
Perenhof bvba, OLV Waver
De Coster lv, Steenhuffel
Roggen-Schotsmans lv, Kortenaken
B. Willems, St. Joris Winge
55IČT /FFSQFMU
R. Van de Weyer, Geel
R. Orinx, Asse
Roggen-Schotsmans lv en P. Vranckx
B. Willems, St. Joris Winge
Roggen-Schotsmans lv en J. Vink
R. Orinx, Asse
L. David, Tielt
P. Gillis, Watervliet
Perenhof bvba, OLV Waver
G. Veulemans, Glabbeek
L. Goddeeris, Beerst
De Clercq lv, Smetlede
#/FWFO 8FMMFO

stieren 10-18 mnd.

stieren 18-30 mnd.

stieren > 30 mnd.
WBBS[FONOE

WBBS[FONOE

WBBS[FONOE

HFLBMGEFWBBS[FOLPFJFO
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Fadey van de Breehoeve (v. Cabri), kampioen stieren 6-10 mnd.

was er een opmerking op het beenwerk en het gebruik ervan.
Kornel was net wat fĳner in het vel. De scheidsrechter werd
opgeroepen en besliste verrassend in het voordeel van Fadey.
In de categorie stieren van 10 tot 18 maanden was er onder de
zes topﬁnalisten slechts één grote kanshebber op de eindtitel:
Jack & Jones van het Bareelhof (v. Halifax) van de familie Veulemans uit Glabbeek. Behoudens een mindere aansluiting achter
de schouder, was Jack & Jones op zowat alle onderdelen de betere van zĳn concurrenten. Toch was er geen unanimiteit bĳ
de jury. Jack & Jones kreeg drie stemmen achter de naam en
één stem ging naar de cilindrisch gebouwde, maar in bespiering minder expressieve Jeoffrey van de Schoolhoeve (v. Magloire)
van de landbouwschool HIVO uit Torhout.
Eensgezind werd de jury uiteindelĳk wel bĳ de stieren van 18
tot 30 maanden. Diligent van Perenhof werd uitgeroepen tot eindlaureaat. De Imperialzoon, gefokt door van Louis De Weerdt
uit OLV Waver, bezat een mooi, harmonisch vleestype en ﬁnesse in de bespiering en beschikte over prima beenwerk.
De enige rubriek stieren van 30 maanden en ouder tot slot
werd gewonnen door Affectueux de la Hesbaye (v. Imperial) van
landbouwvennootschap De Coster uit Steenhuffel. De massieve
stier, die bulkte van de vleespartĳen, bezat echter niet de norm
van de eerste categorie om te Afﬂigem kampioenwaardig te
worden bevonden in zĳn categorie.

Vlaamse rangorde
‘Oh la la.’ Dat was héél kort samengevat het veelgehoorde
Jack & Jones van het Bareelhof (v. Halifax), kampioen stieren 10-18 mnd. commentaar bĳ de toeschouwers over de superkwaliteit in
Diligent van Perenhof (v. Imperial), kampioen stieren 18-30 mnd.

de ﬁnaleronde bĳ het vrouwelĳk fokvee. Niet in het minst
omdat er onder de rubriekswinnaars heel wat dieren kwamen
opdagen die op de recente nationale keuring in Brussel te bewonderen waren. De fokveebeurs zette daarmee een eigen,
Vlaamse rangorde.
Zo was er in de ﬁnale vaarzen van 10 tot 20 maanden Julie van
Willecome van Luc David te Tielt, in Brussel goed voor een sterke 1b-prestatie. Maar de in voorhand en achterhand breed gebouwde Julie, die bovendien over een vlotte stap beschikte, was
in het middenstuk en in de scherpte van de bilbespiering de
mindere van Jasmĳn van Terbeck (v. Imperial) van Roggen-Schotsmans en Jan Vonk en van Karaat van Terbeck (v. Fiacre) in eigendom van Roggen-Schotsmans en Paul Vranckx. Jasmĳn kreeg
de titel toegewezen met drie stemmen tegen één stem voor
Karaat.
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Hedwige van de Bremberg (v. Embleme), kampioene vaarzen 6-10 mnd.

Jasmĳn van Terbeck (v. Imperial), kampioene vaarzen 10-20 mnd.

Ivoire van het Bareelhof (v. Imperial), kampioene vaarzen 20-32 mnd.

Gini van Terbeck (v. Adajio), kampioene vrouwelĳk >32 mnd.

Bĳ de vaarzen van 20 tot 32 maanden
ging de zege vlot naar Brusselgangster
Ivoire van het Bareelhof. De Imperialdochter van de familie Veulemans had immers al afgerekend in een sterke rubriekskeuring met Ici Paris van Terbeck (v.
Imperial) en Idylle van het Bareelhof (v. Adajio), beide nationale keuringscoryfeeën
en te Afﬂigem eindigend op respectievelĳk 1b en 1c, na Ivoire.
Bĳ de jongste vaarzen ging de zege vlot
naar Hedwige van de Bremberg (v. Embleme) van Bart Willems uit St. Joris Winge.
Hedwige was, ondanks een minder vlot
gebruik van de benen, de breedste in de

rug- en bekkenpartĳ en liet daarmee de
vlot stappende concurrenten als Kastanje
van Terbeck (v. Sheriff) van Roggen-Schotsmans en Kristal van ’t Herent (v. Attribut)
van Raymond Thĳs uit Neerpelt achter
zich.

Duimen en vingers aﬂikken
Het hoogtepunt van de dag vormden de
rubriekskeuringen en de ﬁnale bĳ de gekalfde vaarzen vanaf 32 maanden ouderdom en koeien. Om vingers en duimen
bĳ af te likken.
In de eerste rubriek behaalde de in hoogtemaat, in lengte en in breedte complete

Bĳ de stieren van 18-30 maanden werd de rangorde herschikt vanwege het beenwerk
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Iris van Daisel (v. Ichor) van Lieven Goddeeris uit Beerst de zege vóór Indi van ’t
Herent (v. Adajio) van Raymond Thĳs.
Indi showde wat te veel conditie. De derde van de rubriek, Ixina van Terbeck (v.
Imperial), was wel de meest expressieve
in bespiering van het toptrio.
In de tweede rubriek ging de eindzege
naar het knappe, ronde vleestype van
Granny van het Smetledehof (v. Orme) van
maatschap De Clercq uit Smetlede. Granny, die een 1b-plek behaalde te Brussel,
ging te Afﬂigem Hallucinant van de Ĳzer
(v. Manitou) van de gebroeders Cocquyt
uit Pittem vooraf. Hallucinant beschikte
weliswaar over een heel mooie, brede
ruglĳn en een goede, diepe bilpartĳ.
Maar in de breedte van het front en de
breedte van het bekken diende ze haar
meerdere te erkennen in Granny.
In de derde rubriekskeuring was Gini van
Terbeck (v. Adajio), 1b te Brussel, van Benny Neven uit Wellen ﬁnaal een maatje te
groot op alle onderdelen om haar secondante, Limande de Waleffes (v. Panache)
van Freddy Van Liedkerke uit Herzele,
een kans te gunnen op de overwinning.
De rubriekskeuring leverde in de eindzege drie ﬁnalisten op waartussen het
moeilĳk kiezen was. En toch: met unanimiteit van stemmen bĳ de jury ging
de eindzege naar ouderdomsdeken Gini
van Terbeck. l

