KEURING AFFLIGEM

Met regelmaat was de spanning
in de showpiste groot

Karlien:
Veni, vidi, vici
Ze verscheen ’s morgens vroeg in de hallen van de
Bellekouter en meteen was menig toeschouwer
overtuigd van haar winst later op de dag. Karlien van
Klaveren Aas imponeerde in Affligem.
TEKST WIM VEULEMANS
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et aanduiden van een superkampioene zet meestal de andere kampioenen in de schaduw. Hoewel
dat niet de bedoeling is, was het op de
jaarmarktkeuring voor Belgisch witblauw
in Affligem toch wel wat het geval met de
imponerende verschĳning Grommitdochter
Karlien van Klaveren Aas. De viereneenhalf
jaar oude koe uit de stal van Klaveren AasVan Osselaer lv uit Melsele overtuigde;
zowel in het kampioenschap bĳ de koeien
als bĳ het aanduiden van de superkampioene koos de jury unaniem voor haar.
In haar reeks won ze nog vlot van twee
koeien uit de stal van Frans Van Der Biest
uit Moorsel. Even later werd haar concurrentie nog groter. Haar opponente in het
kampioenschap bĳ de koeien was de zwarte
Adajiodochter Idylle van het Bareelhof uit de
stal van Gilbert Veulemans uit Glabbeek en
in mede-eigendom van Michel Isenborghs.
De recente kampioene van Sint-Truiden
showde nog steeds een geweldige bouw in
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Karlien van Klaveren Aas (v. Grommit), kampioen koeien

de achterhand, voldoende om haasje over
te spelen met haar reeksgenote in Brussel,
Ikoet van de Jorchrishoeve (v. Tilouis).
De organisatie koos er in Affligem ook voor
om een dagkampioen of superkampioen
aan te duiden. Overtuigend was ook hier de
winst voor Karlien. De acht andere kampioenen toonden veel kwaliteit in bespiering,
goed en sterk beenwerk en meer dan voldoende maat. Karlien excelleerde echter in

Obelix van het Bareelhof (v. Vidal), kampioen jonge stieren

al deze kwaliteiten. Haar bespiering in de
achterhand is niet te negeren, ze is voldoende breed gebouwd, haar stap is vlot.

Kampioenen bevestigen
Dat de keuring van Sint-Truiden eerder dit
jaar van hoog niveau was, blĳkt uit het
gegeven dat maar liefst vier kampioenen
van deze keuring hun palmares hebben
uitgebreid in Affligem.

Bĳ de jongste groep stieren streden twee
Vidalzonen om de titel. De jongste van de
twee, Olaf van de Pannemeers, uit de stal van
Filip Ally uit Tielt, toonde zich een correcte
en mooi bespierde stier. De jury koos echter
voor Obelix van het Bareelhof, een enorm ontwikkelde, correcte en fĳnbespierde stier in
eigendom van Gilbert Veulemans uit Glabbeek. Obelix was zo de eerste van vier kampioenen met een verleden in Sint-Truiden.

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

rubriek
jonge stieren (6-10 mnd.)

naam dier

Olaf van de Pannemeers
Obelix van het Bareelhof
stieren (10-18 mnd.)
Oscar van de Pannemeers
Amoureux Hof ter Goedtmoed
Objectif de Bieviene
Legends ten Dreve
Napoleon van de Bremberg
oudere stieren (18-30 mnd.) Nardo van het Kruisborre
Nicko van het Kruisborre
oudste stieren (+30 mnd.)
Savant de l’Orgelot
jonge vaarzen (6-10 mnd.) Orchidee van Moorsel
Olivia van het Kruisborre
Offerte van Terbeck
Mina van de Zellikveldhoeve
vaarzen (10-20 mnd.)
Ohio van Terbeck
Odiva van ter Bos
Agatha van ter Bos
Odyssee van Terbeck
Demi Lune de Spy
Merveille du Pouhon
Narcotique ten Dreve
Noor ten Dreve
oudere vaarzen (30-32 mnd.) Nona van het Smetledehof
Napoli van Terbeck
Ithaque du Fond de Bois
gekalfde vaarzen
Mabelle van het Kruisborre
Lanae van het Kruisborre
koeien
Karlien van Klaveren Aas
Idylle van het Bareelhof
koe met kalf
Lanae van het Kruisborre
Olivia van het Kruisborre

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar

02-07-2019
09-04-2019
08-03-2019
07-02-2019
17-12-2018
24-11-2018
20-10-2018
27-06-2018
20-05-2018
12-07-2012
06-07-2019
26-06-2019
07-06-2019
17-05-2019
27-03-2019
02-03-2019
02-02-2019
12-01-2019
22-11-2018
04-10-2018
14-09-2018
25-06-2018
01-06-2018
17-05-2018
30-03-2018
21-04-2017
26-11-2016
24-07-2015
15-07-2013
26-11-2016
26-06-2019

Vidal
Vidal
Fly
Litige
Jet-Set
Vidal
Javelot
Artdeco
Bison
Adajio
Or
Artdeco
Esperanto
Attribut
Vidal
Occident
Ambriorix
Vidal
Jet-Set
Courtois
Or
Jet-Set
Wilmots
Aragon
Attribut
Hazard
Hazard
Grommit
Adajio
Hazard
Artdeco

Winston
Hazard
Panache
Hazard
Adajio
Origan
Halifax
Imperial
Noceur
Debordant
Panache
Hazard
Attribut
Sheriff
Hazard
Repute
Noceur
Fiacre
Casper
Tilouis
Tilouis
Benhur
Horace
Idéfix
Grommit
Langoureux
Argan
Ichor
Sjaka-Zoeloe

Filip Ally, Tielt
Gilbert Veulemans, Glabbeek
Filip Ally, Tielt
Jeroen Wyseur en Celine Joye, Reningelst
Vincent Vanopdenbosch, Bever
Schuppen fv, Velm
Bart Willems, St.-Joris-Winge
Roger en Jan Orinx, Asse
Roger en Jan Orinx, Asse
Frans De Coster, Steenhuffel
Frans Van Der Biest, Moorsel
Roger en Jan Orinx, Asse
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek
Johan Drobe, St.-Pieters-Leeuw
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek en Ralph Guissard
Geert Demasure, Avelgem
Geert Demasure, Avelgem
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek
Hugo De Smet, Oordegem
Klaveren Aas-Van Osselaer lv, Melsele en George
Schuppen fv, Velm
Schuppen fv, Velm
De Clercq lv, Smetlede
Roggen-Schotsmans lv, Kersbeek
Paul Anthonissen, Wuustwezel
Roger en Jan Orinx, Asse
Roger en Jan Orinx, Asse
Klaveren Aas-Van Osselaer lv, Melsele
Gilbert Veulemans, Glabbeek en Michel Isenborgs
Roger en Jan Orinx, Asse

veeteeltvlees FEBRUARI 2020

VV02-Affligem.indd 21

21

12-02-20 10:39

KEURING AFFLIGEM

Nardo van het Kruisborre (v. Artdeco), kampioen oudere stieren

Nummer twee in die lĳst was Napoleon van
de Bremberg. De zoon van Javelot du Coin
schonk Bart Willems uit St.-Joris-Winge een
tweede titel dit jaar. Napoleon toonde veel
breedte, een goede ontwikkeling en bespiering. Een van zĳn concurrenten in het kampioenschap was voor hem geen onbekende.
Legends ten Dreve (v. Vidal) van Schuppen fv
uit Velm showde net als een maand eerder
veel breedte en bevleesdheid.
Filip Ally had ook in deze leeftĳdsgroep een
stier in het kampioenschap. In een sterke
rubriek won Oscar van de Pannemeers, een
brede, geblokte jonge stier met Fly als vader. Ook de mooi gebouwde Amoureux Hof
ter Goedtmoed (v. Litige) gaf zĳn eigenaren,
Jeroen Wyseur en Celine Joye uit Reningelst, een plaats in het kampioenschap. Dat
gold ook voor Objectif de Bieviene (v. Jet-Set),
een brede stier met mooie onderbil uit de
stal van Vincent Vanopdenbosch uit Bever.
De winst bĳ de oudste stieren was voor
Savant de l’Orgelot, een Adajiozoon van Frans
De Coster uit Steenhuffel. Twee mooie stie-

ren streden in hun rubriek om de titel.
Het leeftĳdsverschil van vĳf jaar maakte
het beoordelen niet eenvoudiger. Savant
won uiteindelĳk door zĳn betere stap van
Melchior van de Kerkenhofstede (v. Aragon)
van Hedwig Redant uit Ottergem.

Telkens twee stalgenoten
Bĳ de oudere stieren, tussen 18 en 30
maanden oud, hadden Jan en Roger Orinx
uit Asse twee ĳzers in het vuur. In zĳn rubriek kreeg de latere kampioen Nardo van
het Kruisborre (v. Artdeco) reeds stevige concurrentie van Nidal van Klaveren Aas, een
Vidalzoon uit de latere kampioenskoe
Karlien. Nardo – vorig jaar ook al 1a in
Affligem – toonde zich zwaarder en meer
bevleesd. Zĳn concurrentie in het kampioenschap kwam dan weer uit eigen stal.
Nicko van het Kruisborre (v. Bison) toonde zich
een stier met breedte, maar wat lichter. Het
feestje was daarbĳ niet voorbĳ voor de
Kruisborrestal. Ook in het kampioenschap
bĳ de gekalfde vaarzen werd het een twee-

Offerte van Terbeck (v. Esperanto), kampioen jongste vaarzen
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Savant de l’Orgelot (v. Adajio), kampioen oudste stieren

strĳd tussen stalgenoten. Zes maanden na
haar titel in Erpe-Mere was het opnieuw
prĳs voor de fĳnbespierde Mabelle van het
Kruisborre (v. Hazard). Unaniem verkoos de
jury haar als kampioene boven stalgenote
Lanae van het Kruisborre, eveneens een dochter van Hazard. Lanae showde finesse, maar
miste wat breedte om haar stalgenote te
verslaan. Even later won ze wel, samen met
haar kalf Olivia (v. Artdeco), de rubriek kalf
met koe. Daarmee bracht ze de dagwinst
voor Orinx op drie.

Winst uit het Oosten
De ruimste rubrieken in het kampioenschap waren die bĳ de vaarzen van 6 tot 10
maanden en de vaarzen van 10 tot 20
maanden, respectievelĳk met vier en acht
vaarzen. Offerte van Terbeck, een dochter van
Esperanto uit de stal van Jan Roggen, toonde in Affligem veel breedte en een mooi
uitgelĳnde achterhand. In een maand tĳd
was het ook voor haar een tweede kampioenstitel. Een van haar concurrenten was

Narcotique ten Dreve (v. Or), kampioen vaarzen (10-20 mnd.)
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Lanae van het Kruisborre (v. Hazard), met kalf Olivia (v. Artdeco),
kampioen koe met kalf

de vrĳ zware en brede Olivia van het Kruisborre (v. Artdeco) van Jan en Roger Orinx die
later op de dag samen met haar moeder
Lanae de titel bĳ kalf met koe won. Orchidee
van Moorsel, een Ordochter van Frans Van
Der Biest, had dan weer veel diepte en bespiering in de achterhand. Mina van de Zellikveldhoeve (v. Attribut) bezorgde eigenaar
Johan Drobe uit Sint-Pieters-Leeuw een
mooie rubriekswinst. Met haar fĳne bevleesdheid overtuigde ze de jury in haar
rubriek.
Voor de familie Schuppen bezorgde de indrukwekkende Narcotique ten Dreve een nieuwe kampioenstitel. De Ordochter showde
bevleesdheid en breedte, ook naar voren. In
haar rubriek had ze haar handen vol met
Neeltje van het Smetledehof, een zware en
enorm brede Charmeurdochter van Declercq lv uit Smetlede. Pas na tussenkomst
van de arbiter viel de keuze op Narcotique.
In het kampioenschap kreeg Narcotique
nieuwe concurrentie van stalgenote Noor
ten Dreve, een zware, maar fĳne dochter van

Napoleon van de Bremberg (v. Javelot), kampioen stieren (10-18 mnd.)

Jet-Set. Beide haalden twee stemmen in het
kampioenschap, een derde jurylid koos
voor Demi Lune de Spy, een lange en brede
dochter van opnieuw Jet-Set, die in de zomer door Hugo De Smet uit Oordegem
werd aangekocht bĳ de bekende fokstal
Van Belleghem. Doordat twee dieren elk
twee stemmen kregen, was de stem van de
arbiter, Michael Gallet, doorslaggevend
voor Narcotique. Ook rubriekswinnaar
Merveille du Pouhon is een aangekocht dier,
ditmaal in mede-eigendom van Klaveren
Aas-Van Osselaer lv en de familie George.
Merveille is een dochter van Courtois uit
de bekende Tilouisdochter Impulsive du
Pouhon, onder andere kampioene in
Clavier 2018.
De vier andere vaarzen in het kampioenschap waren mooi verdeeld over RoggenSchotsmans lv en Geert Demasure uit Avelgem. Voor zowel Ohio van Terbeck als Odyssee
van Terbeck was het opnieuw rubriekswinst
op een winterprĳskamp. Beide zĳn mooi
belĳnde Vidaldochters. Ook de twee ru-

Nona van de Smetledehof (v. Wilmots), kampioen oudere vaarzen

briekwinnaars van Geert Demasure, Odiva
van ter Bos (v. Occident) en Agatha van ter Bos
(v. Ambriorix), toonden, ondanks een verschillende vader, enige gelĳkenis. Beide
vaarzen showden veel breedte.

Spannende strijd
De meeste spanning in het kampioenschap
was er bĳ de oudere vaarzen. Daar streden
Nona van het Smetledehof en Napoli van Terbeck
uiteindelĳk om de titel. Beide vaarzen troffen elkaar ook al in een rubriek op de nationale keuring in Brussel. Toen won Napoli,
Nona plaatste zich toen op plaats drie. Uiteindelĳk was het Nona die haar eigenaar,
de familie De Clercq, met drie jurystemmen de vreugde bezorgde. Nona showde
veel breedte, ontwikkeling en een mooie
onderbil. Napoli, een Aragondochter van
Roggen-Schotsmans lv, toonde elegantie en
bevleesdheid. De derde rubriekwinst in
deze leeftĳdsgroep was voor Paul Anthonissen uit Wuustwezel met zĳn Ithaque du Fond
de Bois, een correcte dochter van Attribut. l

Mabelle van de Kruisborre (v. Hazard), kampioen gekalfde vaarzen
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