KEURING AFFLIGEM

Eensgezindheid

op prijskamp Affligem
De laatste winterprijskamp, in Affligem, kende een
vlot verloop met goede tot uitstekende kopnummers.
Twee titels waren er voor de families SchotsmansRoggen en Orinx en voor ki-stier Zougar d’Ozo.
TEKST WIM VEULEMANS

V

eel kwaliteit was ook op deze editie
van de witblauwkeuring talrĳk aanwezig, zo ook bĳ de jongste groep
vaarzen. Hier was de winst voor Napoli
van Terbeck. De jonge Aragondochter van
Roggen-Schotsmans lv uit Kersbeek-Miskom
was zowel in haar rubriek als in het kampioenschap bĳzonder overtuigend. Napoli
toonde lengte, finesse en veel breedte. De
dochter van Lili van Terbeck, reekswinnaar
op Agribex 2017, won eerder deze winter al
in Sint-Truiden. De tegenstand kwam onder
meer van Emblèmedochter Nilfisk van Marc
Schuermans uit Vissenaken. Zĳ won eerder
makkelĳk haar rubriek onder andere door

haar breedte in de voorhand en de mooi
gevulde achterhand. De jury gaf ook Niet
Normaal van de Pannemeers van Filip Ally uit
Tielt een plaats in het kampioenschap. De
Sheriffdochter overtuigde door haar massa
en een sterke voorhand. De grootste strĳd
was er in de laatste rubriek bĳ de jongste
vaarzen. Scheidsrechter Philippe Melotte
koos voor Nani van ’t Blektehof van Hugo De
Smet uit Oordegem. Nani haalde het door
haar gewicht en een vlotte stap.

Monaco pakt de kroon
De strĳd in het kampioenschap tussen 12
en 20 maanden bleek groot en de stemmen

van de jury waren verdeeld. Finaal won
Monaco ten Dreve (v. Vidal) van Schuppen fv
uit Velm, die ook al eerder in Sint-Truiden
won. De jury prees de witte Vidaldochter
om haar machtige uitstraling, ze toonde
veel ontwikkeling, massa en een uitstekende vleespartĳ.
Ook de rubriekswinst van Maaike van de
Hemelrĳksehei ging bĳzonder vlot. De Casperdochter van Constant Oostvogels uit
Hoogstraten stak er letterlĳk en figuurlĳk
bovenuit. In de volgende rubriek was het
kopnummer eveneens overheersend.
Fragance van ter Bos (v. Jet-set) van Geert
Demasure uit Avelgem toonde immers veel
lengte en breedte. Na winst in Gent plaatste
Mila van de Stokerĳ (v. Luxurieux) van Roger
Monbaliu uit Jabbeke zich opnieuw op
plaats één. De jury noemde haar compleet
en mooi ontwikkeld in middenstuk en
voorhand. Hetzelfde oordeel had de jury
over Myrthe de Mahoney (v. Litige) van Tom
Devaere uit Herselt. Myrthe toonde zich de
meest complete en demonstreerde lengte
en breedte. De laatste twee dieren in het
kampioenschap waren van Gilbert Veule-

De jurering op de jaarmarktkeuring van Affligem kende over het algemeen een rustig verloop
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Napoli van Terbeck (v. Aragon),
kampioene jonge vaarzen

Monaco ten Dreve (v. Vidal),
kampioene vaarzen

Lize van het Bareelhof (v. Zougar),
kampioene oudere vaarzen

Signe van de Bremberg (v. Hazard),
kampioene gekalfde vaarzen

Ikoet van de Jorchrishoeve (v. Tilouis),
kampioene koeien

Jaserie van het Kruisborre (v. Imperial) met kalf
Noah (v. Wilmots), kampioene koe met kalf

Tabel 1 – Winnaars van de prijskamp Affligem (kampioenen zijn vetgedrukt)

rubriek
jonge stieren (6-10 mnd.)

naam dier

Nardo van het Kruisborre
Nardo van de Otterhoeve
Noo van het Kruisborre
stieren (10-18 mnd.)
Nougat de Mahoney
Navarro ten Dreve
Maxim de Mahoney
Falco van ter Bos
Erco van ter Bos
oudere stieren ( 18-30 mnd.) Minotaurus van Terbeck
Melchior van de Kerkenhofstede
oudste stieren (+30 mnd.)
Torrero du Donjon
jonge vaarzen (6-10 mnd.)
Nilfisk
Niet Normaal van de Pannemeers
Napoli van Terbeck
Nani van ’t Blektehof
vaarzen (10-20 mnd.)
Maaike van de Hemelrijksehei
Fragance van ter Bos
Noir van het Bareelhof
Mila van de Stokerij
Monaco ten Dreve
Memoire van het Bareelhof
Myrthe de Mahoney
oudere vaarzen (20-32 mnd.) Mabelle van het Kruisborre
Lize van het Bareelhof
gekalfde vaarzen
Famke van Perenhof
Signe van de Bremberg
koeien
Kiara van de Stokerij
Ikoet van de Jorchrishoeve
koe met kalf
Lady van de Stokerij
kalf: Nice van de Stokerij (Vidal)
Jaserie van het Kruisborre
kalf: Noah van het Kruisborre (Wilmots)

geb.datum

vader

m.vader

deelnemer

27-06-2018
22-05-2018
03-05-2018
22-03-2018
06-02-2018
09-11-2017
11-10-2017
07-09-2017
06-08-2017
12-04-2017
21-11-2015
30-07-2018
02-06-2018
17-05-2018
25-04-2018
21-03-2018
01-03-2018
25-01-2018
24-11-2017
08-10-2017
01-10-2017
31-07-2017
21-04-2017
20-06-2016
05-03-2016
05-10-2015
20-04-2015
15-10-2013
06-07-2016

Artdeco
Robinet
Zougar
Charmeur
Aragon
Charmeur
Artdeco
Econome
Attribut
Aragon
Grommit
Emblème
Sheriff
Aragon
Artdeco
Casper
Jet-Set
Vidal
Luxurieux
Vidal
Hazard
Litige
Hazard
Zougar
Hazard
Hazard
Député
Tilouis
Imperial

Imperial
Panache
Dynamite
Imperial
Imperial
Adajio
Fetiche
Fripon
Emigré
Picadilly
Laquais
Hazard
Adajio
Idéfix
Adajio
Benhur
Origan
Imperial
Repute
Origan
Imperial
Adajio
Langoureux
Argan
Germinal
Lasso
Machinal
Ubidet
Député

R. en J. Orinx, Asse
H. Redant, Ottergem
R. en J. Orinx, Asse
De Mahoney bvba, Pittem
Schuppen fv, Velm
De Mahoney bvba, Pittem
G. Demasure, Avelgem
G. Demasure, Avelgem
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
H. Redant, Ottergem
Chr. Moenaert, Bovekerke en P. Debruyne, Koekelare
M. Schuermans, Vissenaken
F. Ally, Tielt
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek-Miskom
H. De Smet, Oordegem
C. Oostvogels, Hoogstraten
G. Demasure, Avelgem
G. Veulemans, Glabbeek
R. Monbaliu, Jabbeke
Schuppen fv, Velm
G. Veulemans, Glabbeek
T. Devaere, Herselt
R. en J. Orinx, Asse
G. Veulemans, Glabbeek
Perenhof bvba, O.L.V. Waver
B. Willems, St.-Joris-Winge
R. Monbaliu, Jabbeke
A. Goorickx, Bever en D. Timmerman, Jabbeke
R. Monbaliu, Jabbeke

Ecrin

R. en J. Orinx, Asse

11-10-2014 Imperial
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mans uit Glabbeek, beide dochters van de
bekende Ivoire. Noir van het Bareelhof (v. Vidal) toonde in haar rubriek massa, finesse
en ronding in de rib. Halfzus Memoire van
het Bareelhof (v. Hazard) prees de jury om
haar looks en de finesse die ze toonde.

Eindelijk winst voor Lize en Signe
Na tweemaal een eerste plaats in Sint-Truiden en in Gent en een tweede plaats op de
nationale keuring in Doornik was het eindelĳk prĳs voor Lize van het Bareelhof. De fĳn
belĳnde Zougardochter van Gilbert Veulemans won bĳ de oudere vaarzen. In haar
rubriek had Lize de handen vol met Lady
van de Stokerĳ (v. Imperial) van Roger Monbaliu. Haar looks wisten juryleden te overtuigen. In het kampioenschap kreeg Lize
concurrentie van de fĳne Mabelle van het
Kruisborre. De Hazarddochter van Jan en
Roger Orinx uit Asse toonde een fĳn bespierde achterhand en een goede ontwikkeling naar voren.
Hazarddochter Signe van de Bremberg van
Bart Willems uit Tielt-Winge en Katy van
den Eynde uit Brussegem imponeerde ook
in Affligem met haar enorme ontwikkeling
en breedte. De witte drieënhalf jaar oude
vaars won unaniem het kampioenschap bĳ
de gekalfde vaarzen. De andere rubriekswinnaar in dit kampioenschap was eveneens een dochter van Hazard van de Pannemeers, Famke van Perenhof. Deze dochter van
de bekende Germinaldochter Anastacia van
Perenhof uit de stal van Perenhof bvba uit
O.L.V. Waver toonde zich een complete en
foutloze vaars.
Bĳ de koeien was de winst in het kampioenschap voor Ikout van de Jorchrishoeve. Deze
dochter van Tilouis, in eigendom van Andy
Goorickx uit Bever en Dries Timmerman
uit Jabbeke, imponeerde met haar gewicht,
breedte en vleeslĳnen in de achterhand. Ze
haalde het van Kiara van de Stokerĳ. De fĳne
en vlotte Députédochter van Roger Monbaliu won in haar rubriek na tussenkomst
van de scheidsrechter.
Nieuw dit jaar was de rubriek koe met kalf.
De eerste winst ooit in deze rubriek was
voor Jan en Roger Orinx en hun Jaserie van
het Kruisborre (v. Imperial) en haar vaarskalf
van Wilmots, Noah van het Kruisborre. Zĳ liet
Lady van de Stokerĳ (v. Imperial) van Roger

Noo van het Kruisborre (v. Zougar),
kampioen jongste stieren

Falco van Ter Bos (v. Artdeco),
kampioen jonge stieren

Minotaurus van Terbeck (v. Attribut),
kampioen oudere stieren

Torrero du Donjon (v. Grommit),
kampioen oudste stieren

Monbaliu met haar Vidalkalf Nice van de
Stokerĳ achter zich.

current bleek echter Nougat de Mahoney (v.
Charmeur), in eigendom van De Mahoney
bvba uit Pittem. Nougat imponeerde met
veel breedte en de nodige massa. De pure
vleeskwaliteiten brachten rubriekswinst
voor Navarro ten Dreve (v. Aragon) van Schuppen fv. Een ander type stier was dan weer
Maxim de Mahoney, opnieuw een zoon van
Charmeur van de Mahoney. Maxim is een
complete stier met breedte en een fĳn vel.
Bĳ de stieren tussen 18 en 30 maanden oud
ging het kampioenschap naar Minotaurus
van Terbeck. De witblauwe Attributzoon van
Roggen-Schotsmans lv is een zoon van de
bekende Emigrédochter Café van Terbeck en
toonde maat en ontwikkeling. Ook in dit
kampioenschap was een zoon van Aragon
te vinden. Melchior van de Kerkenhofstede van
Hedwig Redant uit Ottergem toonde zich
een mooi bevleesde stier.
De laatste titel, deze bĳ de oudste stieren,
was voor de mooi belĳnde Grommitzoon
Torrero du Donjon. De stier is eigendom van
Christiane Moenaert uit Bovekerke en
Patrick Debruyne uit Koekelare. l

Mooi ontwikkelde stieren

Noo van het Kruisborre bezorgde de familie
Orinx ook een tweede titel, ditmaal bĳ de
jongste stieren. Deze Zougarzoon imponeerde met zĳn ruime ontwikkeling en
mooi belĳnde achterhand. Noo kreeg concurrentie van een stalgenoot, Nardo van het
Kruisborre. Deze zoon van Artdeco toonde
veel klasse en een mooie bevleesdheid. De
derde jonge stier in het kampioenschap was
Nardo van de Otterhoeve van Hedwig Redant
uit Ottergem. Hĳ demonstreerde massa en
een mooi gevulde achterhand.
Meer spanning was er in het kampioenschap bĳ de stieren (10-18 maanden). De
titel ging naar Falco van ter Bos van Geert
Demasure uit Avelgem. Deze zoon van Artdeco toonde een ruime ontwikkeling, veel
breedte in de achterhand en finesse in het
vel. Een van zĳn concurrenten was stalgenoot Erco van ter Bos (v. Econome), een fĳne
stier met een ronde rib. De zwaarste con-

Keuring Affligem groeit
De jaarmarktprijskamp in Affligem was ook
dit jaar de afsluiter van het Belgische winterseizoen van prijskampen. De organisatie kon
opnieuw een stap voorwaarts zetten, het deelnemersveld verruimde ook dit jaar tot 196
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ingeschreven dieren en 49 veehouders. Opnieuw meer dan de vorige editie.
Vijf Waalse vleesveehouders zorgden dit jaar
voor de jurering: Robert Marenne, Jean-Luc
Frison, Michael Gallet, Quentin Monfort en

Philippe Melotte als scheidsrechter. De jurering
kende een rustig verloop, met in het kampioenschap ook vrij veel eensgezindheid in de
keuze van de kampioenen.
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