Bespiering geeft de doorslag
INTRO:
De vooruitgang in bespiering bij Belgisch Witblauw
beperkt zich niet meer tot de topdieren. En maat is niet het belangrijkst
op de nationale BWB-keuring in Brussel.
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TEXT:
Waar houdt het op? Die vraag rijst bij het zien van de extreem bespierde
Belgisch Witblauwen op hun landelijke keuring tijdens de Agribex. Ten
opzichte van de vorige editie, 2 jaar geleden, is de bespiering verder
toegenomen. En toen al werd gedacht dat het einde bereikt zou zijn.
De vooruitgang zit niet alleen bij topdieren. Gingen vroeger drie dieren
duidelijk op kop, nu zijn er acht dieren met de kwaliteit om een rubriek te
winnen.
Vooral indruk maken de 35 dieren die geselecteerd zijn om niet alleen op
de keuringsdag, maar de hele week het ras te vertegenwoordigen op de
Belgische landbouwbeurs. Jurylid Roger Monbaliu: „Vooral bij de koeien is
de kwaliteit superieur. Al die dieren komen aan kop.”
Een broek als een waterdruppel
Duidelijke verschillen zijn er ook. Zo staan de Nederlandse fokkers Wim van
Heeswijk en Peter Bardoel in de stal bij een zware stier met een extreem
hellend kruis. Daardoor heeft de broek van achter bezien wat weg van een
waterdruppel, van boven smal en naar onder toe breder. Van Heeswijk,
terwijl hij met twee handen op de zijkanten van de bovenbil drukt: „Zo mis
je breedte en daarmee kilo’s.”
Het lukt de Belgische fokkers om desondanks niet toe te geven op
hoogtemaat. Een aantal Nederlandse fokkers meent bij het zien van de dieren
dat naast bespiering ook de maat is toegenomen. Dit is volgens het
Belgische stamboek niet het geval, de maat is stabiel gebleven. Secretaris
Pierre Mallieu: ,,Dieren die je hier ziet, zijn de grote dieren van het
ras. Ze hebben een schofthoogte van 1,38 tot 1,40 meter.”
Toch is het niet de maat waar het om draait. In de laatste voorronde
verschijnt Bourgeoise de pre Rosine, de koe met de meeste maat in de ring.
Hoewel ze 1,50 meter meet, plaatst de jury haar als voorlaatste. „Het
ontbreekt haar aan vlees.” Bespiering is dus het belangrijkst voor de jury.
Daarna komen maat en gewicht.
Dat is ook te zien in de finale. De kampioen bij de stieren is zeer
bevleesd. Geen moeilijke beslissing. Volgens de jury is hij twee klassen
beter dan zijn concurrenten. „Een stier met enorme breedte, zowel in de
achter- als de voorhand. Verder een goede bespiering, fijne huid en correct
beenwerk voor een stier van 6 jaar oud.”
Bij de koeien is het veel spannender. Menigeen op de tribune tipt Davina du
Haut d’Arquenn van Ann Adams, een zeer bespierde koe met veel fijnheid.
Voor Jelenia ET de Fond de B., twee dieren verder, geldt echter hetzelfde.
Van de zes juryleden stemmen er twee op de een, maar ook twee op de ander.
Daarom geeft de stem van stamboekvoorzitter Jaspart de doorslag, in het
voordeel van Jelenia.
Kader bij artikel:
Foktypische Limousins zwaar in conditie
Bij Limousin op de Agribex verschijnen maar 20 dieren in de ring. Dat komt
vooral door de reisafstand (op de keuring in Libramont ruim 100 dieren!).
Wat de kwaliteit betreft hadden er 100, misschien wel 200 dieren meer
kunnen verschijnen, denkt fokker Luc Hoffmann. De ingezonden dieren vormen
volgens hem een goede afspiegeling van de gemiddelde kwaliteit in België.
De getoonde dieren zouden op een Nederlandse keuring niet voorop lopen. de
meeste zijn van ’t elevagetype. Maar omdat vlees er in België duidelijk toe
doet, zijn ze rijkelijk in conditie gebracht.
Soms ‘te goed’, vindt ook jurylid Christian Trentalaud. „Dat is geen
voordeel. Je beoogt toch een kalf te kweken en dat in de weide tot 300 kilo
op te fokken.”

De kwaliteit is goed, vindt de Fransman. Hij ziet goed geprepareerde
vaarzen en koeien die in kwaliteit niet veel voor elkaar onderdoen. Bij de
stieren is de spreiding groter.
Kader bij artikel:
Slecht toiletteren doet soms afbreuk aan kwaliteit Blondes
In toiletteren van Blondes d’Aquitaine loopt Nederland duidelijk voor op
België. Op de 54 ingezonden dieren zijn drie verschillende methoden
toegepast: volledig geschoren, ongeschoren opgekamd en deels geschoren.
Bij dieren van de laatste groep zijn rug en bovenbil geschoren als bij een
Witblauwe. Dus nog meer accent op bepaalde spierbanen. Een misser, vinden
Nederlandse fokkers. Fredie van Dijk: „Het belangrijkste aan de Blonde is
de elegante uitstraling. Daarom moeten ze harmonisch getoiletteerd zijn.”
Over de kwaliteit is de jury positief. Angéle Barbaz: „Er zitten heel
fijne, elegante dieren bij.” Bij het vrouwelijke vee zijn vooral het bekken
en de harmonie in het skelet de doorslaggevende pluspunten van de
kampioenen. Bij de stieren wordt rasuitstraling en bespiering genoemd. De
kwaliteit van de stieren is beter dan die van de koeien. Dit in
tegenstelling tot Nederlandse keuringen.
Bijschrift van figuren: De vijf beste van 286 BWB-inzenders.
Kampioen jonge stieren Togo (v. Ronaldo) van Agridax in Verlaine.
Kampioen jonge stieren Savon (v. Micmac) van Marie-Claire Mathieu in
Rienne.
Deze koeien tonen duidelijk het algemene beeld: de bespiering is verder
toegenomen.

