F O K V E E V E RT O O N

Bijzonder fraaie eliteshow van Belgisch witblauw
tijdens Agriflanders kan ‘overkoting’ niet verdoezelen

Droomspektakel
met vlekje
Met een keuring van alleen eigengefokte witblauwen konden
de koeienkenners op de landbouwbeurs Agriflanders zich
vergewissen van het Vlaamse fokkerijtalent.
tekst Guy Nantier

B

espiering top, kootbeen flop: enkel
een blinde zou het zijn ontgaan. Twee
lessen waren er immers te trekken uit het
overigens bijzonder mooie schouwspel
van het Vlaamse witblauwe elitevee op de
CRV Koe-Expo tijdens Agriflanders. In het
fokken van bespiering hoeven de Vlamingen van niemand lessen te krijgen. De geweldige vleesaanzet, voornamelijk in het
vrouwelijke vee, was top, echt super.
Maar daarnaast schuilde er een tweede
les. Veel dieren – naar schatting een kleine dertig procent over de verschillende
diercategorieën – gingen overkoot en
dat was minder fraai om te zien. Vooral
bij de jeugd legt overkoting waarschijnlijk een hypotheek op een beloftevolle

carrière. Verschillende deelnemers gaven na afloop toe dat ze in de voorbereiding de grens van vervoedering hadden
opgezocht, misschien er wel over waren
gegaan tijdens de laatste maand. Het
transport naar de keuring, de stress van
het moment en de gevoeligheid van het
ras vanwege het fijne botwerk hebben
wellicht bijgedragen aan het fenomeen.

Driemaal op rij
Ondanks de geldende ibr-wetgeving werden 150 eigengefokte dieren – aangekochte dieren mochten niet deelnemen
– aangemeld voor de Vlaamse elitekeuring. Na selectie mochten uiteindelijk
107 dieren de reis naar de Expohallen in

Breeze van Daisel (v. Occupant), kampioene koeien

Gent aanvatten voor een keuring in drie
mannelijke rubrieken, vier rubrieken
jonge vaarzen en oudere vaarzen en drie
rubrieken koeien.
In de categorie stieren werd Esprit van de
Stokerij (v. Timothy) Vlaams kampioen.
Deze 23 maanden oude, fijne vleesstier
uit de stal van Roger Monbaliu uit het
West-Vlaamse Jabbeke had vlot rubriekswinst binnengehaald en wist in de finale
te overtuigen met zijn prima vleesexpressie in de achterhand en goed beenwerk.
In de categorie jonge vaarzen tot 20
maanden zegevierde Paysandochter Effie
van Terbeck van de familie Roggen-Schotsmans uit Kersbeek-Miskom en in medeeigendom met Marijke Neven uit Wellen.
Na Zeldzaam van Terbeck (v. Emigre) in
2007 en Bonita van Terbeck (v. Genièvre)
in 2009 was dit voor Guy en Jan Roggen
een derde Vlaamse zege op rij. In de finale had Effie van Terbeck een geduchte
concurrente aan Evangelista van de Bremberg (v. Arafat) van Armand en Bart Willems uit St.-Joris-Winge. Evangelista imponeerde door haar hoogtemaat en
‘gewichtige’ uitstraling, maar miste
breedte in de borst om het plaatje compleet te maken. Effie had naar verhouding meer breedte in de body, showde

Esprit van de Stokerij (v. Timothy), kampioen stieren

Davina van de IJzer (v. Germinal), kampioene oudere vaarzen en algemeen kampioene

een strakke en brede ruglijn en bezat
een goed diepgebilde broek.
Vader en zoon Willems waren de pechvogels van de dag. Tot tweemaal toe
dienden zij vrede te nemen met een 1bplaats in de rubrieken op details. Een
eerste maal werd Evita van de Bremberg (v.
Davidson) bij de vaarzen tot 20 maanden
geflankeerd op links door Eluna van de
Kerkenhofstede (v. Ichor) van Paul Gillis uit
Watervliet. Wat later geschiedde hetzelfde bij de koeien, ditmaal evenwel na
tussenkomst van scheidsrechter Léon
Lamontagne. Bananarama van de Bremberg
(v. Wellington) moest hier buigen voor

Avina (v. Davidson) van Paul Anthonissen
uit Wuustwezel. ‘Dieper gebild, een betere rug en een betere stap pleiten in het
voordeel van Avina’, aldus het commentaar van Lamontagne.

Supertitel voor Davina
Ook in de daaropvolgende rubriek koeien
diende de scheids het pleit te beslechten.
Hier stonden Extacy van de Vloeikenshoeve
(v. Radar van Terbeck) van Yves Gericke
uit Wuustwezel en Ici van Nieuwenhove (v.
Brutal) van het samenwerkingsverband
Lenaers-Rubens en Tilkin-Slechten tegenover elkaar voor rubriekswinst. Extacy

Effie van Terbeck (v. Paysan), kampioene jonge vaarzen

bleef na de tussenkomst van de arbiter
op 1a en Ici op 1b. De uitleg van de
scheidsrechter was dezelfde als in de rubriek ervoor, maar vreemd genoeg was
de negenjarige Extacy in model wel anders dan de bijna vier jaar jongere Avina.
De kampioenstitel bij de koeien ging finaal verdiend naar Breeze van Daisel. Deze
harmonieuze Occupantdochter van Lieven Goddeerris uit Beerst blinkt uit in
vleestype en messcherpe vleeslijnen in
de fraaie achterhand. Geen discussie
over mogelijk.
In de leeftijdscategorie van 20 tot 44
maanden was het even daarvoor uitkijken geweest naar de confrontatie tussen
Dame-Blanche van de Stokerij (v. Bianco)
van Roger Monbaliu, Uchi van het Negenbonder (v. Eternel) van Rigo Lenaers-Rubens uit Vliermaal in mede-eigendom
met Jos Tilkin-Slechten en Davina van de
IJzer (v. Germinal) van Hans Vermote
uit Pollinkhove. Dame-Blanche beschikt
reeds over een welgevuld palmares en
bezit zowat alles wat je van een fokkoe
kan wensen. Zij had overigens met gemak haar rubriek gewonnen, alhoewel
er ook bij haar enige overkoting op haar
twee achterbenen te bespeuren viel.
Maar de vleesexpressie ten opzichte van
haar concurrenten was zo overweldigend dat de jury niet anders kon. Uchi
was de jongste onder de finalisten bij de
oudere vaarzen en had nog niet gekalfd
in tegenstelling tot haar concurrenten.
Dat heeft haar parten gespeeld tegen de
uitgezwaarde gekalfde vaarzen. Davina
tot slot had de mooiste rubriek van de
dag gewonnen. Haar krachtige voorkomen in harmonie met haar fraaie, fijne
bespiering in de billen en goede benen
leverde haar finaal de kampioenstitel op.
Davina kreeg van de jury ook de supertitel algemeen kampioene toegedicht.

Joco-competitie
Naast de ervaren keurmeesters Arnold
Degryse en Eric Coheur was ook de
schoolgaande jeugd actief met keuren te
Gent. De aspiranten voor de titel ‘beste
juniorjury’, een organisatie van de jongerencommissie Joco van CRV, werden
geselecteerd uit zeven Vlaamse landbouwscholen. Zij doorliepen een theoretische en praktische cursus veebeoordelen op school en sloten deze af met een
selectieproef voordat ze tot de eindronde
in Gent toegelaten werden.
Uit de tien laureaten kwam Joris Rubbens van de landbouwschool St. Niklaas
als overwinnaar uit de bus. De jongeman
uit Grembergen benaderde van alle deelnemers het best de keuringsresultaten
van de officiële juryleden. l
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