Nostalgi e wenkt
Nevenactiviteiten moeten zomerkeu ringen opnieuw tot een feest maken
Keuringen zijn niet meer ‘in’. Nieuwe initiatieven zien het daglicht
om ze opnieuw aantrekkelijk te maken. ‘Maar ook de mentaliteit
moet wijzigen’, zegt VRV-regioverantwoordelijke Reginald Govaert.
Reginald Govaert: ‘Olympische gedachte dat
deelnemen belangrijker is dan winnen is zoek’

H

et is allemaal nog niet zó lang geleden: een keuring met honderden
stamboekdieren, een zee van toeschouwers rond de presentatiering en consumptietenten waarin het bier rijkelijk
vloeide. Een waar volksfeest waarover nadien heroïsche verhalen werden verteld.
De voortzetting van deze rijke traditie is
echter bijna niet meer. Waarom eigenlijk
niet? VeeteeltVlees vroeg het aan Reginald Govaert en Philippe Vandenbosch,
beiden regioverantwoordelijke voor de
Vlaamse Rundveeteelt Vereniging en in
die hoedanigheid ook belast met de organisatie van het keuringsgebeuren in
Vlaanderen op lokaal en provinciaal vlak
en de coördinatie op nationaal niveau.
Vanaf de jaren negentig gaat de belang-

‘De fokkers rangeren zichzelf uit door hun attitude.’
stelling voor keuringen in Vlaanderen gestadig achteruit. Dit kent meerdere oorzaken. Als mogelijke redenen worden
dikwijls genoemd het invoeren van strengere sanitaire normen, het beperken en
ten slotte het afschaffen van de natuurlijke dekdienst, de dalende vleesprijzen,
de steeds hoger wordende kosten in de
voorbereiding van het vee (bloedonderzoek, voeding, toilettage), de afwezigheid
van of dalende prijskamppremies en het
toegenomen individualisme onder de in
aantal afnemende veehouders. ‘Ja,’ bevestigt Reginald Govaert, ‘de olympische
gedachte dat deelnemen belangrijker is
dan winnen, is bij vele fokkers tegenwoordig zoek. Enkel de allerbeste dieren
worden nog ingeschreven. Nieuwkomers

worden daarmee afgeschrikt. Zij zijn
bang dat ze aan de staart van het klassement zullen bengelen. En dat is uiteraard
niet motiverend om deel te nemen. Het
eindresultaat is dat er ieder jaar wat minder deelnemers zijn en er geen nieuwe
meer bijkomen.’

Succes door nevenactiviteiten
Moeten we dan niet, zoals vroeger, terug
naar een trapsgewijze opbouw van het
keuringsgebeuren: eerst lokaal deelnemen om nadien op een hoger landelijk niveau te mogen deelnemen? ‘Ik denk het
niet’, zegt Reginald Govaert. ‘Het is gewoon een kwestie van mentaliteit. De
fokkers rangeren zichzelf uit door hun attitude. De mentaliteit moet wijzigen.’

Het tijdstip of de bereikbaarheid van de
manifestatie is ook geen punt, wel de inschrijvingstermijn van dertig dagen voorafgaand aan een vleesveekeuring. Deze
ervaart men als een rem op het aantal inzenders en indirect ook op het bezoekersaantal van een keuring. ‘Want wie veel
dieren kan bijeenbrengen, zoals op de fokveebeurs van Affligem, oogst ook veel publieke belangstelling’, poneert Philippe
Vandenbosch. Die inschrijvingstermijn
van dertig dagen werd vastgelegd omdat
het ministerie van Landbouw tijdig voor
de keuring de inschrijvingen wenst te
ontvangen in het kader van hormonencontrole. ‘Wat VRV betreft kunnen we zeker korter op de bal spelen, bijvoorbeeld
15 dagen voor de keuringsdatum.’
‘Finaal is het behaalde rendement voor
de deelnemende veehouders niet meer in
verhouding tot de geleverde inspanning’,
geeft Govaert aan. ‘Spijtig eigenlijk, ook
voor de bezoekers, want het was voor velen in de eerste plaats een mooi sociaal gebeuren.’ ‘En ook spijtig voor de organisatie,’ mijmert Philippe Vandenbosch
luidop. ‘In het kader van relatiebeheer
bijvoorbeeld was het een mooie gelegenheid om vele klanten te benaderen op een
korte tijd op een en dezelfde plek. Dat betekende winst voor de organisatie.’
Maar alles blijkt nog niet definitief verloren. Bepaalde keuringen, zoals die van
Sint-Lievens-Houtem of Alden Biesen,
hebben nog wel aantrekkingskracht
dankzij de inbedding in een groter geheel
met een jaarmarkt of een landbouwfeest.
Ja, een succesvolle keuring als alleenstaande activiteit kan heden ten dage niet
meer. Daar zijn beide heren het roerend
over eens. ‘Voordeel van ingebed te zitten
in een externe en ruimere organisatie is
dat het dynamisme van zulk een organisatie aanstekelijk werkt op onze veehouders’, geeft Vandenbosch aan en verwijst
naar Alden Biesen. ‘Zonder nevenactiviteiten boek je geen succes meer’, beaamt Reginald Govaert. ‘Vandaar dat we
dit jaar met het plaatselijke comité voor
de zomerkeuring in Roeselare een breed
nevenaanbod hebben voorzien. Naast het

traditionele Belgisch-witblauwras zal er
ook een Blonde d’Aquitainekeuring zijn,
er is een expo met Charolais- en Limousinrunderen, er is een kleinveetentoonstelling, er wordt op de middag een panelgesprek georganiseerd over de toekomst
van het ras en er is een barbecue voorzien. Het moet opnieuw een daguitstap
worden voor het ganse gezin.’ De nostalgie wenkt.

Ambigue situatie
Maar ligt de gemiddelde rundveehouder
nog wel wakker van de pure selectie? Reginald Govaert: ‘De meeste veehouders
hebben hun accenten verlegd naar meer
economische aspecten in hun bedrijfsvoering. Exterieurkeuringen beschouwen ze als voorbijgestreefde folklore. An-

Philippe Vandenbosch: ‘Ruimere organisatie
werkt aanstekelijk op onze veehouders’
derzijds voelden we na de gedwongen inactiviteit vanwege MKZ bij vele rundveehouders dat het keuringsgebeuren opnieuw diende opgestart te worden. Maar
op Agriflanders bijvoorbeeld zaten de tribunes niet afgeladen vol, ondanks een
puike keuringsorganisatie en topvee op
een prima landbouwbeurs. Mij lijkt het
een meer dan ambigue situatie.’
Guy Nantier

Alden Biesen borduurt creatief en vernieuwend verder
In de prestigieuze landcommanderij Alden Biesen te Bilzen, gelegen in het glooiend landschap van Haspengouw, viert de
agrarische sector elk jaar de eerste zondag van juli hoogtij. Het geheel staat gekend als de Land- en Tuinbouwdagen van
Alden Biesen. ‘De bedoeling van het evenement is om heel de agrarische sector
op een eenvoudige en stijlvolle manier in
de schijnwerpers te zetten’, zegt Gerard
Mergeay van de Dienst promotie en toerisme van de
stad Bilzen. ‘De organisatoren gaan er prat op niet alleen een vakbeurs voor professionelen in te richten,
maar een aantrekkelijke totaalmanifestatie te bieden
waar de hele familie zijn gading in vindt.’
Aanraders dit jaar zijn zeker opnieuw de
talrijke prijskampen en demonstraties
van rundvee, van méér dan twintig verschillende paardenrassen, van diverse
schapen- en geitenrassen, van kleinvee,
van honden, van roofvogels en van sieren watervogels, een spectaculaire trekwedstrijd voor zware boerenpaarden,
oude ambachten en volksgebruiken,

menwedstrijden en behendigheidsproeven met paarden, machines uit opa’s tijd,
een bloemen- en plantenmarkt, officiële
kampioenschappen voor houthakkers,
boomslepers en boomklimmers en tot
slot een laan vol lekkere, interessante
streekproducten. ‘Nieuw is de internationale keuring voor alpaca’s of lama’s’,
vertelt Mergeay. ‘We verwachten zo’n
veertig tot vijftig lama’s. Maar ook het
rundvee, dat tussen haakjes
aan de basis lag van de eerste
landbouwdagen, krijgt vanaf
volgend jaar nieuwe impulsen. We hopen afwisselend
met Agriflanders tweejaarlijks een Vlaamse keuring te
kunnen organiseren. Zodoende komt er een mooie Oost-Westspreiding en een indoor-outdooruitgave
van het regionale Vlaamse keuringsgebeuren.’
De Land- en Tuinbouwdagen hebben dit
jaar plaats op zondag 3 juli, van 9 tot 18
uur. De inkom is 9 euro. Senioren betalen
twee euro minder. Kinderen onder de 14
jaar mogen gratis binnen. Parkeren is
gratis.
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