K E U R I N G

Namen van jonge fokkers sieren het palmares van jubileumeditie te Affligem

Aflossing van de wacht
Op de dertigste fokveebeurs van Affligem lieten jonge fokkers zich met hun jong fokvee gelden.
De aflossing van de wacht is verzekerd. Maar er waren ook nog zekerheden onder de gevestigde
waarden. Een mooie mix van foktalent waarvoor de echte liefhebber zich nog graag verplaatst.
tekst Guy Nantier extra foto’s www.veeteeltvlees.be

D

e fokveebeurs van Affligem was aan
haar dertigste editie toe. Een jubileumeditie waarvoor niet minder dan 215
dieren waren aangemeld ofwel een stĳging met 25 procent. Maar op de dag van
de keuring waren er wel veel thuisblĳvers. En ook het publiek had blĳkbaar
de afspraak gemist. De afwezigen hadden ongelĳk, want de rubriekskeuringen leerden de aanwezigen dat er geen
zekerheden meer bestaan. En de finales,
die waren top over de hele lĳn.

Twee op rĳ voor Gini
Simba, Karaat, Jolie Fille en Gini schreven een nieuwe titel bĳ op hun toch al
uitgebreide palmares. Simba van de Brem-

berg (v. Adajio) van Marc Schuermans uit
Vissenaken veroverde de titel bĳ de oudere stieren. De kersverse algemeen
kampioene van Agriflanders 2017, Karaat van Terbeck (v. Fiacre) van RoggenSchotsmans uit Kersbeek-Miskom, bekoorde andermaal de vĳfkoppige jury in
de finale van de middengroep vaarzen.
Ook Jolie Fille van de Stokerĳ (v. Imperial)
van Roger Monbaliu uit Jabbeke stond er
andermaal top bĳ en veroverde met gemak de kampioenstitel bĳ de gekalfde
vaarzen. En last but not least: Gini van
Terbeck (v. Adajio) van Benny Neven uit
het Limburgse Wellen voegde voor het
tweede jaar op rĳ een nieuwe titel toe
aan haar palmares bĳ de koeien.

Uit de rubriekskeuringen onthouden we
vooral de nederlaag van keuringscoryfee
Ivoire van het Bareelhof (v. Imperial) van
Gilbert Veulemans uit Glabbeek. Aanvankelĳk stond Ivoire op de eerste plek
vóór Ida de la Ferme des Croix (v. Attribut)
van Hugo De Smet uit Oordegem. Maar
Ivoire werd later door de scherprechter
verwezen naar de tweede plek. Haar directe concurrente Ida was inderdaad
breder in de lichaamsbouw en bezat
meer bespiering op de schouder en op de
ribbenpartĳ. Maar de stap was niet zo
overtuigend als bĳ Ivoire. Aan de andere
kant: Ivoire was duidelĳk minder in goeden doen, waardoor de belĳning in de
broek minder tot de verbeelding sprak.

Tabel 1 – Rubriekswinnaars 30e fokveebeurs van Affligem (kampioenen vetgedrukt)
categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

stierkalveren
jonge stieren

Air Force One v.d. Kleine Venne
Lecturnus v.d. Paddenhoeve
Makro van de Attenhoeve
Liston van de Bremberg
Kubus de Mahoney
Esperanto van Perenhof
Sidney van de Kleine Venne
Eggo van Perenhof
Jef van het Stalijzer
Simba van de Bremberg
Lonneke van de Otterhoeve
Lollypop van ter Bos
Loesje van Terbeck
Lenthel van Terbeck
Lilly van Terbeck
Licorne van Terbeck
K3 van het Bareelhof
Kiki van Terbeck
Kolette van de Kouter
Kijk Eens Hier v.d. Kerkenhofstede
Karaat van Terbeck
Kriekje van Tervoort
Jolie Fille van de Stokerij
Ida de la Ferme des Croix
Granny van het Smetledehof
Gini van Terbeck

06-04-2016
03-03-2016
23-02-2016
16-01-2016
11-12-2015
20-10-2015
05-07-2015
18-04-2015
26-10-2014
10-05-2014
20-06-2016
01-05-2016
15-04-2016
31-03-2016
09-03-2016
01-01-2016
09-11-2015
18-09-2015
24-08-2015
24-06-2015
16-02-2015
19-01-2015
22-04-2014
23-11-2013
25-12-2011
15-07-2011

Hazard
Panache
Kubitus
Casper
Starter
Sheriff
Hazard
Grommit
Helgo
Adajio
Cuisines
Occident
Idefix
Hazard
Idefix
Picadilly
Heroique
Hazard
Or
Bonheur
Fiacre
Imperial
Imperial
Attribut
Orme
Adajio

Machinal
Quiet
Johnny
Adajio
Adajio
Germinal
Attribut
Odilon
Imperial
Lasso
Depute
Panache
Argan
Argan
Emigre
Emigre
Adajio
Imperial
Iguane
Ferrero
Imperial
Adajio
Fetiche
Manitou
Germinal
Paysan

Mechelmans-Baerts lv, Donk
F. Van Liedekerke, Herzele
J. Robijns, Attenhoven
B. Willems, St. Joris Winge
De Mahoney bvba, Pittem
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
Mechelmans-Baerts lv, Donk
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
Berkenhof cv, Leisele
M. Schuermans, Vissenaken
R. Hedwig, Ottergem
G. Demasure, Avelgem
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
G. Veulemans, Glabbeek
L. Adriaensen, Retie
G. van Boxstael-De Smedt, Mazenzele
P. Gillis, Watervliet
Roggen-Schotsmans lv en P. Vranckx
B. Neven, Wellen
R. Monbaliu, Jabbeke
H. De Smet, Oordegem
De Clercq lv, Smetlede
B. Neven, Wellen

stieren midden

oude stieren
vaarskalveren

jonge vaarzen

vaarzen midden
gekalfde vaarzen
koeien
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Sidney van de Kleine Venne (v. Hazard), kampioen stieren midden

Air Force One Kleine Venne (v. Hazard),
kampioen stierkalveren

Voor de grootste sensatie te Affligem
zorgde evenwel Sidney van de Kleine Venne
bĳ de rubriekskeuring van stieren van
18 tot 30 maanden. Sidney (v. Hazard)

Kubus de Mahoney (v. Starter), kampioen jonge stieren

van de jonge Jan en Michiel Mechelmans
uit Donk stond aanvankelĳk op de derde
plek achter Kornel van het Kruisborre (v.
Sheriff) van Jan en Roger Orinx uit Asse,
die op de eerste plek stond, en Kasper van
het Stalĳzer (v. Kubitus) van maatschap
Berkenhof uit Leisele, die de tweede plek
sierde. Sidney kreeg van de tweekoppige
rubrieksjury later de tweede plek toegewezen vanwege een betere stap en sterkere ruglĳn. En na tussenkomst van de
arbiter belandde hĳ op de eerste plek
vanwege een vlottere verplaatsing in de
ring, alhoewel de stier in de breedte van
de lichaamsbouw en het gewicht zĳn
meerder diende te erkennen in Kornel.

Jong topstiertje
In het kampioenschap kreeg Sidney – nu
van de voltallige, vĳfkoppige jury— het
kampioenschap toegewezen en zorgde

Simba van de Bremberg (v. Adajio),
kampioen oude stieren

hiermee voor een tweede eindtitel voor
het fokbedrĳf Mechelmans-Baerts. Voordien had het bedrĳf immers ook al
de kampioenstitel binnengehaald bĳ de

Affligem? Echte liefhebbers weten waarom!
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Yannik Goorickx: ‘Vĳftigste editie
wordt onvergetelĳk’
De organisatie van Vlaanderens
grootste verzameling van fokvee
voor het Belgisch-witblauwras is recentelĳk stevig verjongd. In het zestienkoppige bestuur zetelen voortaan jongeren zoals Alexandra De
Groote, Justien Raemdonck, Mathieu
Deschuyteneer en Andy Goorickx.
Yannik Goorickx (24) is de nieuwe
secretaris van de fokveebeurs van
Affligem. Hĳ maakte reeds drie jaar
deel uit van de bestuurlĳke organisatie, maar is nu opgeklommen tot bestuurlĳk secretaris. Hĳ neemt in die
nieuwe hoedanigheid de fakkel over
van Simon Noppen.
Yannik Goorickx is afkomstig van
een gemengd landbouwbedrĳf (akkerbouw en vleesvee) uit het VlaamsBrabantse Bever. Om den brode is hĳ
werkzaam als handelsvertegenwoordiger bĳ een voerbedrĳf, gespecialiseerd in onder andere minerale diervoeders.
Over zĳn inzet voor de fokveebeurs
zegt hĳ: ‘De interesse voor het uitzonderlĳke witblauwras heb ik van
mĳn grootvader meegekregen. Na
een stage bĳ CRV tĳdens mĳn studies
was die interesse omgeslagen
in passie. En ik wou daar wat mee
doen.’
Met 215 aanmeldingen blikt de kersverse secretaris tevreden terug op de
dertigste editie. ’Het aantal inschrĳvingen was met een kwart ruim ho-

Lollypop van ter Bos (v. Occident),
kampioene vaarskalveren

Kiki van Terbeck (v. Hazard),
kampioene jonge vaarzen

Karaat van Terbeck (v. Fiacre),
kampioene vaarzen midden

stierkalveren met Air Force One van de
Kleine Venne. Deze Hazardtelg is een vlot
stappend stiertje met veel vleesexpressie
in de broek dat in de aansluiting achter
de schouder wel wat sterker mocht zĳn.
Niettemin: een jong topstiertje.
Jolie Fille van de Stokerĳ (v. Imperial),
kampioene gekalfde vaarzen

Ook de broers Yarich en Tiemen Cocquyt
zorgden voor aflossing van de wacht van
gevestigde waarden zoals het fokbedrĳf
van de Bremberg en van het Perenhof.
De jonge fokkers uit Pittem legden
beslag op de kampioenstitel bĳ de jonge stieren met Kubus de Mahoney, een
zoon van Starter de Saint Fontaine, die
enorm veel fĳne vleesuitdrukkingen
showde. Het was meteen een eerste
belangrĳke kampioenstitel voor Yarich
en Tiemen.

Gini van Terbeck (v. Adajio),
kampioene koeien
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ger. Maar het mag volgend jaar gerust nog meer zĳn.’
Voor de jubileumeditie had de organisatie niets bĳzonders bedacht.
Toch een gemiste kans om de grootse
bĳeenkomst van Belgisch witblauw
in Vlaanderen extra in de verf te zetten? Yannik Goorickx: ‘Wĳ hebben
als organisatie momenteel niet veel
financieel overschot door de sterk gestegen kosten. Wĳ sparen bĳgevolg
om de vĳftigste editie onvergetelĳk
te maken.’

En wat te zeggen van Geert Demasure,
de jonge fokker uit Avelgem? Ook hĳ
kreeg voor de eerste maal én verdiend
een belangrĳke kampioenstitel toegewezen in de categorie vaarskalveren met
Lollypop van ter Bos. Deze Occidentdochter
verwees in de rubriekskeuring zwaargewicht Kamilla van Hemelrĳksehei (v. Tilouis) van Constant Oostvogels uit Hoogstraten naar een tweede plaats.
En in de finale, die bĳna volledig werd
gedomineerd door fokvee met het suffix
Van Terbeck, was de Occidentdochter
het meest complete dier met correct
beenwerk op stand, een goede gang,
ronde rib, een fĳne huid en een volle
broek in zĳ- en achterprofiel. De vĳfkoppige jury waardeerde dit terecht met
de eindzege. l
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