A G R I B E X

De kwaliteiten van het Belgisch-witblauwras sneeuwden op Agribex bĳna
onder door de knipbeurt bĳ de haarkapper

Hartje van Terbeck
verovert Brusselse titel
Het verbod op naakt scheren maakte alweer slachtoffers en leidde tot politioneel optreden.
Agribex 2015 zal niettemin de geschiedenis ingaan als dé overwinning van Imperialdochter
Hartje van Terbeck, een op en top Vlaams fokproduct in moederlĳn. De Vlaamse deelnemers
mogen tevreden terugblikken op een correcte rangschikking door de jury.
tekst Guy Nantier

B

russel. Ondanks terreurdreiging niveau 3 – het op één na hoogste niveau – voor de hoofdstad van België had
een belangrĳke delegatie buitenlandse
witblauwfokkers uit het Verenigd Koninkrĳk, Tsjechië en Nederland de reis
gemaakt om de nationale keuring in het
Belgisch-witblauwras bĳ te wonen.
De politiemannen aan de rand van de
showring, voorzien van een kogelvrĳ vest
onder het uniform, pasten perfect in
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het plaatje van de terrorismebestrĳding.
‘Security first’ moeten de buitenlandse
bezoekers gedacht hebben. Maar dat was
niet zo. Wat was er wel aan de hand? Aan
de vooravond van de moeder van alle nationale keuringen had het wedstrĳdverbod op het scheren tot op het vel alweer
tot hoogoplopende spanningen geleid.
Een gedoodverfde toekomstige kampioene bĳ de koeien, Rapsody de Saint Fontaine,
werd door de organisatie geweigerd tot

deelname. ‘Te kort geschoren’, luidde het.
Ter herinnering: Heroiquedochter Rapsody is de nationaal kampioene vaarzen en
gekalfde vaarzen van Doornik 2015. Het
dier zette in Brussel bĳ de weging 1169 kg
neer voor een schofthoogtemaat van 147
cm. Een apart dier dus.
De nacht eropvolgend kwam het bĳna tot
een handgemeen tussen een voorstander
en een tegenstander van het verbod. En
net vóór de aanvang van de keuring wer-
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categorie

naam dier

stieren

Israel de la Ferme des Croix
Simba v.d. Bremberg
Saffran de Steinbach
Secours des Tiennes
Hannibal van Terbeck
Davidson de la Ferme des Croix
vaarzen
Ja-Woord v.d. Kerkenhofstede
Happy de Bierwa
Silhouette de Roupage
Jolie Fille v.d. Stokerĳ
Esperanza Hof ter Zilverberg
Royale de la Mandebras
Riante du Grand Courty
gek. vaarzen Dentelle du Fond de Bois
Riviere de Roupage
Hartje van Terbeck
koeien
Passion de Sberchamps
Rebecca de St. Fontaine
Eristoff de Bierwa
Lionne du Coin
Seduisante de Matignolles
zoogstellen Indi van ‘t Herent
Dentelle du Fond de Bois
Noisette de Sberchamps
Isolee du Molinia

vader

m.vader

geboortedatum

gewicht
(kg)

Sheriff
Adajio
Or
Imperial
Imperial
Imperial
Attribut
Imperial
Sheriff
Imperial
Grommit
Sheriff
Imperial
Attribut
Noceur
Imperial
Benhur
Imperial
Heroique
Imperial
Paysan
Adajio
Attribut
Adajio
Maraudeur

Machinal
Lasso
Dartagnan
Pepin
Dartagnan
Homogene
Ichor
Adajio
Imperial
Fetiche
Sjaka-Zoeloe
Germinal
Kimono
Ladislas
Germinal
Emigre
Galant
Hakim SF
Fetiche
Occupant
Decide
Etna
Ladislas
Offusque
Artaban

03-09-2014
10-05-2014
26-03-2014
25-10-2013
21-12-2012
01-07-2011
08-08-2014
15-06-2014
16-05-2014
22-04-2014
11-12-2013
03-09-2013
15-05-2013
13-03-2013
22-01-2013
18-06-2012
27-03-2012
24-09-2011
08-11-2010
24-10-2010
28-05-2009
17-02-2013
13-03-2013
01-12-2010
13-04-2007

556
789
764
898
957
1305
540
559
545
703
638
692
804
783
780
890
959
1052
1016
927
875

hoogte
(cm) eigenaar, woonplaats
122
132
134
138
141
149
122
125
123
131
132
129
138
132
132
138
144
140
140
136
135

G. Vanderbecq, Thieu
B. Willems, St. Joris Winge
J. L. Hubert en F. Moussebois
Y. en C. Rossomme, Saint Gérard
M. en V. Fisenne, Nandrin
L. Demaret en G. Vanderbecq
P. Gillis, Watervliet
H. Duchene en D. Pierard
P. Collignon, Ortho
R. Monbaliu, Jabbeke
Elevage des Amandiers en P. Vandecandelaere
R. Marenne, Leglise
G. Otjacques, Villance
J. P. Montfort, les Avins
P. Collignon, Ortho
Roggen Schotsmans lv en P. Vranckx
M. Gallet, Sberchamps
Mahoux-Rosmeulen en V. Coppenaut
H. Duchene en D. Pierard
Mailleux et Dony, Braibant
J. Pauly, Treignes
R. Thĳs, Neerpelt
J. P. Montfort, les Avins
M. Gallet, Sberchamps
B. Van Hollebeke, Beselare

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale keuring Belgisch-witblauwras (kampioenen vetgedrukt)

den vanwege het ‘naakt scheren’ nog eens
vier dieren geweigerd met alle tumult die
erbĳ hoort. Voor de organisatoren reden
genoeg om ordehandhavers in allerĳl op
te roepen om fokkers boven het kookpunt
van hun passie de toegang tot de showring
te ontzeggen.

Terug naar de kwaliteit
En de afschrikking heeft haar effect gehad. De keuring verliep sereen en de discussies tĳdens en na de keuring spitsten
zich toe op de kwaliteit van de dieren.
De stierenrubrieken konden het minst bekoren vanwege gemis aan kwaliteit in de
breedte van het deelnemersveld. Op zich
is dat niet verwonderlĳk, doordat alle toppers zich op de ki-stations bevinden.
Saffran de Steinbach (v. Or), kampioen stieren

Een mooie rubrieksoverwinning behaalde
Simba van de Bremberg (v. Adajio) van Bart
Willems uit St. Joris Winge. Ook het
Vlaamse fokproduct Hannibal van Terbeck
(v. Imperial), in eigendom van Marcel en
Vincent Fisenne uit Nandrin, behaalde
een 1a-overwinning. In de finale waren de
meeste ogen wel gericht op ouderdomsdeken Davidson de la Ferme des Croix (v. Imperial) van L. Demaret en G. Vanderbecq
uit Gottignies. De stier woog op 53 maanden en in magere conditie 1305 kg bĳ een
mooie schofthoogtemaat van 149 cm. Ondanks zĳn gewicht verplaatste de stier
zich vlot op goed bewaard beenwerk.
Als kampioen kwam echter verassend de
veel jongere Saffran de Steinbach van JeanLuc Hubert en F. Moussebois uit de bus.

Deze 21 maanden oude zoon van Or showde een mooi compromis tussen ontwikkeling en bespiering, bezit correct beenwerk
en een vrĳ vlotte gang. Maar bovenal zette
hĳ van alle finalisten de meeste vleesexpressie in de broek neer.

Op en top eigengefokt
Imperialdochter Hartje van Terbeck van de
familie Schotsmans en Paul Vranckx werd
nationaal kampioen Belgisch witblauw in
de categorie vaarzen en gekalfde vaarzen
op de nationale keuring te Brussel. Een op
en top Vlaams fokproduct in de moederlĳn. Hartje is de vĳfde zelfgefokte nationaal kampioene van het bedrĳf Van Terbeck uit Kersbeek-Miskom. De laatste
nationaal kampioene uit de eigen fokkerĳ

Rebecca de St. Fontaine (v. Imperial), kampioene koeien
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Dentelle du Fond de Bois (v. Attribut), kampioene zoogstellen

dateert uit 2001 toen Radio van Terbeck
(v. Fausto) in Libramont de driekleur bĳ
de vaarzen mocht omgorden.
Voor Hartje, die reeds een goed gevuld
palmares bezit, was het in Brussel eigenlĳk nu of nooit. Zĳ stond er immers als
nooit tevoren beeldig bĳ en gebruikte de
benen zowel in de ochtendrubriek als in
de finale bĳzonder goed.

Sterke concurrentie
De concurrentie in Brussel was echter
niet gering. Hartje kwam uit in een zeer
sterk bezette finale met tien topkandidates voor de titel. Hieronder de kampioene van Libramont 2015, Riante du Grand
Courty (v. Imperial), de iets lichtere maar
mooi gebouwde Rivière de Roupage (v. Noceur) en de vleestoppers uit de rubrieken
jonge vaarzen, Happy de Bierwa (v. Imperial) en Jolie Fille van de Stokerĳ (v. Imperial)
van Roger Monbaliu uit Jabbeke. Jolie
Fille kende menig aanhanger vanwege
haar uitstekende ontwikkeling in hoogte
en lengte, maar vooral ook vanwege haar
geweldige breedte. De stap was bovendien vlot. Maar het was Hartje die de

verlossende tik op de achterhand kreeg.
Bĳ de jonge vaarzen en gekalfde vaarzen
noteerden de Vlaamse fokproducten nog
tweemaal een rubrieksoverwinning. JaWoord van de Kerkenhofstede (v. Attribut) van
Paul Gillis opende de ochtendrubrieken
en scoorde meteen met haar mooie lengte, breedte en volle broekbespiering. Wat
later volgde in haar kielzog Esperanza Hof
te Zilverberg (v. Grommit) van Elevage des
Amandiers en Patrick Vandecandelaere.
Eerlĳk is eerlĳk: het beste vleesdier stond
in deze rubriek op plaats drie: Speciale du
Donjon (v. Imperial) van Jean-Marc Perin
uit Grandhan. Maar keurmeester Eric Coheur strafte haar terecht af vanwege een
probleem in de vier poten tĳdens de stap.

Nieuw kampioenschap
In de categorie koeien was de finale een
fluitje van een cent voor Rebecca de St. Fontaine (v. Imperial) van Luc Mahoux en Vincent Coppenaut. Een van kop tot staart
geweldig brede Imperialdochter van 1052
kg met een schofthoogtemaat van 140
cm. Zĳ werd eindoverwinnaar.
Bĳ de zoogstellen – een spic en span

De competitie voor zoogstellen wint enorm aan belang bĳ de fokkers
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Hartje van Terbeck (v. Imperial), kampioene vaarzen en gekalfde vaarzen

nieuw kampioenschap – ging de eindzege
naar Dentelle du Fond de Bois (v. Attribut)
met haar kalf Follette (v. Cabri) van JeanPierre Montfort uit Les Avins. Het dient
vermeld dat de competitie voor zoogstellen aan belangstelling wint onder de fokkers. Niet minder dan vier rubrieken werden er in Brussel gekeurd. Indi van ’t Herent
(v. Adajio) met haar kalf Kristal (v. Attribut)
van Raymond Thĳs uit Neerpelt behaalde
hier een mooie rubrieksoverwinning.

Pittig detail
Met zeven maal een rubrieksoverwinning
en één kampioene kunnen de Vlaamse
deelnemers heel tevreden terugblikken
op de 29e editie. Er zat soms nog meer in,
zoals voor Granny van het Smetledehof (v.
Orme) van De Clercq lv uit Smetlede, die
op 1b eindigde vanwege net wat minder
fĳnheid in de huid dan Passion de Sberchamps (v. Benhur) van Michael Gallet.
Granny behaalde eveneens een mooie 1bplaats in één van de vier rubrieken met
zoogstellen.
Ook voor Iris van Daisel (v. Ichor) van Guy
Perin en Lieven Goddeeris zou 1a tot de
mogelĳkheden behoord hebben. Ware
het niet dat Iris uitkwam in een absolute
toprubriek met onder andere de kampioene van Libramont 2015, Riante du Grand
Courty van Gerard Otjacques uit Villance,
Ici Paris van Terbeck (v. Imperial) van de familie Roggen-Schotsmans en Aurora van
het Negenbonder (v. Adajio) van de familie
Lenaers-Ruben en Wouter Matthĳs. Riante won, Iris werd 1b. Ook was het lot niet
gunstig voor Gini van Terbeck van Benny
Neven uit Wellen. Gini (v. Adajio) was op
en top showklaar en werd in de rubriek
knap 1b na de latere kampioene Rebecca.
Op naar het volgende nationaal treffen in
juli te Libramont. In de tussentĳd kunnen
alle betrokken partĳen zich bezinnen op
het verbod op ‘naakt scheren’. En misschien kunnen we dan de gebeurtenissen
in Brussel wegschrĳven in de annalen als
klein, pittig detail. l
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