Het Vlaamse keuringscircuit heeft het moeilijk. Bovendien is er een
discussie gaande over in hoeverre VRV nog financiële en personele
steun kan leveren nu de overheid zich terugtrekt. Moet het van de
liefhebberij bij ‘jonge gasten’ gaan komen?

K

euringen die niet doorgaan, prijskampen die alleen nog doorgang vinden omdat enkele inzenders met tientallen dieren de keuring dragen: de Vlaamse
keuringscarrousel draait allerminst soepel. Er dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan, zegt Eric Lievens. Hij is foktechnisch
medewerker bij CR Delta VRV en nauw betrokken bij de keuringen in Oost-Vlaanderen. ‘Er komen minder koeien naar de keuring. Daardoor komt er minder volk op af.
En als er minder mensen komen vinden
inzenders het nog minder interessant om
te komen.’
De groeiende afstand tussen de showfokkers en de andere boeren ziet hij als een
van de problemen. ‘Consequentie daarvan
is dat meedoen steeds meer werk kost.
Daar zien veel boeren tegenop.’
Eddy Tierens, melkveeinspecteur VRV, beaamt dat. ‘Mensen zien dat het spel hard
wordt gespeeld. Je moet clippers inschakelen. De voorbereidingen kosten geld en
vergen veel tijd, wil je tenminste een kans
maken op de keuring. En aan tijd is gebrek,
vooral in West-Vlaanderen waar de bedrijven vaak drie of vier takken hebben.’
Volgens Marc Legrand, melkveehouder in
het West-Vlaamse Zandvoorde, is gebrek
aan tijd niet het doorslaggevende argument voor zijn provinciegenoten. ‘De keuringsmentaliteit in West-Vlaanderen vind
ik niet goed. Men komt alleen als men een
topkoe heeft en kans heeft om te winnen.
Meedoen moet weer belangrijker worden
dan winnen.’
Volgens Eric Lievens bevorderen de economische vooruitzichten evenmin de keuringsmoraal. ‘Melkveehouders beoordelen die situatie negatief. Hoezeer de
economische situatie invloed heeft op het
enthousiasme voor keuringen zie je bij
witblauw. Het gaat fantastisch goed met
de witblauwmanifestaties.’

Omlijsting
De discussie over de overlevingskansen
van de prijskampen is extra onder druk gezet als gevolg de terugtredende overheid
(zie kader). Die reduceert haar financiële
bijdrage en personele inzet tot nul. ‘Het
kost nu geld om mee te doen aan keurin-
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gen. Vroeger bracht het geld op’, vat Pascal
Van Merhaeghe de gevolgen kernachtig
samen. Pascal Van Merhaeghe is melkveehouder in het Oost-Vlaamse Wortegem en
lid van centrale vakgroep Melkvee van de
Boerenbond. Hij is een fervent keuringsliefhebber en was op vrijdag 5 maart met
15 koeien, 15 ongekalfde vaarzen en 4 stieren van de partij op de keuring van Oudenaarde. Met nog geen tien inzenders brachten ze in totaal 140 dieren op de been. Een
smalle basis beseft de melkveehouder. ‘We
moeten ons forceren om de keuring levend te houden. We willen in contact blijven met de burgers. De stad wil om die reden ook graag de keuring behouden. Er

lopen honderden schoolkinderen rond en
er is een competitie veebeoordeling tussen scholen.’
Met een keuring alleen zal het niet meer
gaan, is de stelling van Van Merhaeghe. Hij
wijst op de succesvolle Balegemse feesten
waar keuringen omlijst zijn door tal van
activiteiten. Ook de Waalse ‘Nacht van de
Holsteins’ heeft succes met de bredere, op
families gerichte opzet. Of dat initiatief navolging verdient? Zowel Tierens als Lievens vinden het beproeven van dergelijke
concepten beslist de moeite waard.
Dat sociale element van een keuring vindt
Philippe Vandenbosch, die de administratieve ondersteuning verzorgt van prijskampen in Vlaams-Brabant, Limburg en
Antwerpen, zeer waardevol. ‘Als je puur
economisch denkt, zou je keuringen direct afschaffen. Maar alleen al vanwege de
sociale functie moeten prijskampen behouden blijven.’ Dat wordt onderschreven
door Eddy Tierens, al vindt hij dat de economische component niet onderschat
moet worden. ‘Als gevolg van de afbouw

Overheid alleen nog betrokken bij keuringen via Vlaams Fokkerij Centrum
De Vlaamse overheid bouwt in rap tempo haar
steun aan prijskampen af. ‘Die ondersteuning
was aanzienlijk in de vorm van prijskamppremies en inzet van personeel’, zegt Ignace Moyaert, regiomanager VRV. ‘De erkende Veeteeltverenigingen zoals VRV waren daardoor in
staat de keuringen zowel financieel en organisatorisch goed te ondersteunen. Die overheids-

steun gaat helemaal naar nul. En wat kun je dan
als VRV nog doen? Onze middelen zijn beperkt.
Het is een evenwichtsoefening. Onze inzet is om
prijskampen te blijven ondersteunen waarbij we
het accent leggen op de provinciale keuringen en
veel minder op de gewestelijke manifestaties.’
De enige bemoeienis van de overheid uit zich in
het op te richten Vlaams Fokkerij Centrum. Via

het Vlaams Fokkerij Centrum wil de overheid
veetentoonstellingen in het leven houden met
als doelstelling de bruggen te behouden tussen
het brede publiek en boeren. ‘Maar of er op zo’n
tentoonstelling, zoals komend jaar op de Agriflanders, prijskampen worden gehouden zal
afhangen van de VRV. Als wij daarin geen initiatief nemen gebeurt er niets.’

van de overheidssteun zal VRV de steun
aan prijskampen verminderen. Toch, ik
denk dat op de lange termijn uit keuringen toch ook een aantal activiteiten voor
VRV voortvloeien.’
VRV is met name van plan om de steun aan
gewestelijke fokveedagen af te bouwen in
het voordeel van de provinciale prijskampen zegt regiomanager Ignace Moyaert
(zie kader).
Marc Legrand begrijpt het dilemma, maar
vindt dat geld te veel de boventoon in de

discussie voert. ‘Er moet ook liefhebberij
bij zijn. Dat geldt voor de boeren, maar om
keuringen in stand te houden is een grotere betrokkenheid van medewerkers nodig. Als alle manuren van de VRV-mensen
betaald moeten worden door de gewesten,
dan zal het niet meer gaan.’

groot. Volgens Leo Pluym, melkveehouder
in Lille, is dat te danken aan de nauwe betrokkenheid van boeren bij de organisatie
van de fokveedagen. Ook de mentaliteit
van ‘meedoen is belangrijker dan winnen’
bevordert het keuringsklimaat. Pluym
prijst bovendien de spontaniteit die de
deelnemers en toeschouwers omgeeft. De
desinteresse voor keuringen verklaren uit
een gebrek aan tijd vindt hij onzin. ‘Dat is
een goedkoop excuus. De kern is of er liefhebberij is. Dat geldt voor alles. Het is
kwestie van keuzen maken.’
In Antwerpen zijn er nog diverse gewestelijke prijskampen waarbij ook een gezamenlijke aanpak met witblauw (zoals op
de keuring in Geel) niet wordt geschuwd.
Pluym vindt de gewestelijke keuringen
kostbaar. ‘Liefhebberij moet aan de basis
groeien. Dat begint op plaatselijk niveau.’
Of VRV daarom de steun aan deze keuringen af moet bouwen is voor hem de vraag.
Hij snapt de tegenstrijdige gevoelens bij
VRV-mensen als op een door VRV ondersteunde keuring dochters van stieren van
concurrende organisaties met de prijzen
gaan lopen. ‘Maar het gaat niet alleen om
de individuele dieren. Mensen zien het als
een VRV-gebeuren en dan gaat het om de
uitstraling van de totale manifestatie. Als
we niet oppassen wordt het allemaal koel
rond de veebeweging. Er is al spanning genoeg onder melkveehouders door het quotumverhaal en andere dossiers. We moeten naar buiten blijven treden.’
Pluym ziet nog lichtpunten genoeg. ‘Overal in de gewesten worden cursussen gegeven aan jongeren over veebeoordelen en
toiletteren. Dat heeft nieuwe deelnemers
opgeleverd.’ Dat positieve signaal klinkt
ook door vanuit andere provincies. Die
trend is nog broos, maar de opmars van de
‘jonge gasten’ geeft hoop voor Vlaamse
keuringen.
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‘Gebrek aan tijd is
een goedkoop
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‘Economische situatie
beïnvloedt
enthousiasme’

Tijdgebrek goedkoop excuus
Waar veel provincies worstelen met het
overeind houden van een enkele prijskamp, daar is in Antwerpen de animo nog
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‘Er moet ook
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Eddy Tierens:
‘Het spel op
keuringen wordt
hard gespeeld’

Voortbestaan van veel Vlaams e keuringen is in het geding

Vechten voor prijskampen
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