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Sabin Van den Berge: ‘Met een deelname
aan Agriflanders is 2015 al half geslaagd’

Antoine en Sabin Van den Berge
Familie Van den Berge uit
Leeuwergem schept veel genoegen in hun deelname aan
keuringen. Erbĳ zĳn op de nationale te Brussel is, na Agriflanders, het doel in 2015.
Activiteit:
Ras:
Aantal dieren:
Aantal kalvingen:

Systematisch
doelen bĳstellen
Leeuwergem

hobbyfokkerĳ
Belgisch witblauw
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en boer kan moeilĳk stilzitten, dat
weet iedereen. Toen Antoine (74) en
zĳn vrouw Godelieva (76) in 2004 met
pensioen gingen, wilden ze toch enkele
dieren blĳven houden. Sindsdien verzorgen Antoine, Godelieva en hun dochter
Sabin (42) het vleesvee, terwĳl Bart, de
man van Sabin, voor de voortzetting van
de melkveetak zorgt.
De fokkerĳ van de witblauwen is vooral
een hobby voor het drietal. Naast haar
werk op de boerderĳ werkt Sabin nog
voltĳds in de welzĳnssector.

Vaarzen van Terbeck

Van vader op dochter, van moeder op zoon. De liefde voor de
witblauwen wordt van generatie op generatie doorgegeven bĳ
familie Van den Berge. Zowel vader als dochter als kleinzoon
Lieven hebben graag het woord als het over hun prĳsdieren gaat.
tekst Hanne Vandenberghe

en in 2011 werd ze er kampioene. In datzelfde jaar haalde ze de selectie voor
deelname aan Agribex te Brussel, een
eerste grote stap op een grote landbouwbeurs.

Samen thuis, samen uit
In augustus 2014 vierden Antoine en Godelieva hun vĳftigste huwelĳksverjaardag. Sabin en haar broer kwamen op het
idee om hun een fokdier cadeau te doen.
Ze gingen te rade bĳ de familie Roggen-

Schotsmans en kochten er twee: Irena (v.
Argan) en Isabel (v. Imperial) van Terbeck. ‘Oorspronkelĳk zouden we maar
één vaars kopen. Maar Irena en Isabel
zĳn allebei dochters van Café van Terbeck en zaten van jongs af aan samen.
Dus beslisten we om dit ook zo te laten’,
vertelt Sabin.
In januari 2014 waren ze allebei ingeschreven voor de prĳskamp te Sint-Truiden en te Affligem, waarbĳ ze nog een
laatste keer meededen onder de naam

Ook Isabel, Imperialdochter en halfzus van Irena, doet mee aan de prĳskamp op Agriflanders

In 2003 kocht Antoine zĳn eerste stamboekkoe aan bĳ de familie RoggenSchotsmans. ‘Vanita van Terbeck, een
dochter van Canon de Frimbuis, was een
groot en lang dier met een mooie achterhand en een enorm zacht karakter’, vertelt Sabin. ‘Ze woog duizend kilo en we
konden met haar gaan wandelen alsof
het onze hond was.’ Vader Antoine benadrukt hierbĳ dat het beenwerk op oude
leeftĳd bovendien heel goed was. Of om
het met de woorden van Lieven (9), de
zoon van Sabin, te zeggen: ‘Het was een
oude koe, maar ze kon nog koersen als
een paard.’
‘Jaarlĳks doen we mee aan twee of drie
grote prĳskampen’, vertelt Sabin. ‘Het
provinciaal kampioenschap in Sint-Lievens-Houtem staat steevast op de agenda. Kunnen we daar nog een nationale
prĳskamp, zoals te Brussel, Gent of Libramont, aan toevoegen, dan ben ik supertevreden.’ Op het provinciaal kampioenschap werd Vanita twee keer tweede
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Irena (v. Argan) behaalde een eerste prĳs op de prĳskamp in Sint-Truiden en in Affligem

van Roggen-Schotsmans. Irena en Isabel
eindigden in Sint-Truiden respectievelĳk
als eerste en derde bĳ de vaarzen tussen
acht en twintig maanden. Ook in Affligem haalde Irena een eerste plaats, Isabel eindigde als tweede. Met Irena van
Terbeck haalde Sabin de selectie voor de
nationale prĳskamp te Libramont. ‘Enkel de plaatsing voor Libramont al was
voor mĳ heel mooi. Via zo’n deelname
kan je jezelf nog beter aan de buitenwereld tonen’, klinkt het.
Sabin stelt haar doelen stelselmatig bĳ.
Een eerste doel, een deelname aan Agribex in Brussel, kon al afgevinkt worden.
Ondertussen volgde ook al Libramont. In
januari doet Sabin met Irena en Isabel
mee aan de keuring in Gent. Haar doel
voor 2015 is hiermee al deels bereikt.
‘Nu kĳk ik ernaar uit om in december
met koe en kalf op Agribex in Brussel te
staan’, legt Sabin uit. ‘Zowel Irena als
Isabel zouden hiervoor in aanmerking
komen. Ze zĳn nu beide drachtig van
Hazard van de Pannemeers.’

Stieren bezichtigen
De bevruchting gebeurt via kunstmatige
inseminatie. ‘Een groot voorstander van

spoelen ben ik niet. Dit zorgt voor stress
bĳ de dieren.’
Er wordt gebruikgemaakt van het stieradviesprogramma en lineaire beoordeling. ‘Bĳ onze stierkeuze staat hoogtemaat met stip op de eerste plaats. Ook
heb ik graag de stieren in levenden lĳve
gezien’, legt Sabin uit. ‘Or de Beaujeu bĳvoorbeeld zag ik vorig jaar op de opendeurdag van BBG/CRV in Ciney. Dan zie
je heel wat meer dan op een foto in de
catalogus. Het is een grote en lange stier
met een prachtige achterhand en heel
goed beenwerk die mĳn veestapel kwalitatief zeker kan versterken.’
Verder zit er ook sperma van Langoureux de Fooz en Hazard in het spermavat
op het bedrĳf. ‘Naast de goede moederlĳn en het gebruik van een andere bloedlĳn zĳn de lengte en hoogte (+8) sterke
punten bĳ Langoureux. Ook Hazard van
de Pannemeers zorgt voor hoogte (+7) en
voor veel vlees.’
Een stier die Sabin eveneens graag in het
spermavat had gewenst én had ingezet,
is Origan de Fooz. Maar de veehoudster
had de pech dat de stier net voor de
opendeurdag in Wuustwezel afgevoerd
moest worden. Niet dus.

Werken met vast patroon
Om de stress bĳ de koeien zo laag mogelĳk te houden, doorloopt Sabin dagelĳks
een vast schema. De dieren worden elke
dag op exact hetzelfde tĳdstip gevoerd.
‘Tweemaal daags’, legt Sabin uit. ‘De
koeien kunnen hun klok erop gelĳkzetten. Het is misschien wat overdreven,
maar we doen dit al jaren en we ervaren
dit als een goede manier.’
De dieren krĳgen dagelĳks krachtvoer
en mais en volop gras en hooi. ‘Als we
naar een prĳskamp toe werken, daalt de
maisgift en stĳgt de krachtvoergift.’
Voor Sabin en Antoine is het houden van
de witblauwen in de eerste plaats een
hobby. De afgemeste dieren worden grotendeels verkocht aan de broer van
Sabin, die ze verwerkt in zĳn beenhouwerĳ. ‘Misschien zouden we nog wat
kunnen uitbreiden, maar een twintigtal
dieren is mooi’, weet Antoine. ‘Op vlak
van rentabiliteit halen we niet de top.
We komen uit de kosten en houden
weinig over’, voegt Sabin toe. Toch is
rentabiliteit niet het hoofddoel. ‘Ik vind
het een plezier om naar iets moois in de
wei te kĳken, daar haal ik veel voldoening uit.’ l
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