A GR IB E X

Levensloop witblauwe topmodellen Agribex 2013 niet gespaard van tegenslag

Rampspoed en dramatiek
De nationale Belgisch-witblauwkeuring te Brussel komt eraan.
De editie 2013 was een absolute hoogvlieger voor de Vlaamse
deelnemers met tien rubrieksoverwinningen en twee kampioenen. Met alle rampspoed die de keuringscoryfeeën treft,
wordt overdoen moeilĳk.
tekst Guy Nantier

D

e tweejaarlĳkse nationale keuringen in Brussel – ofﬁcieel nu Brussels
Livestock Show genoemd — overklassen
in prestige alle andere nationale shows
voor fokvee in Belgenland. De verbondenheid met de landbouwbeurs Agribex en
een traditie van meer dan 100 jaar oud
hebben daaraan bĳgedragen. De editie
2013 in het witblauwras is de geschiedenisboeken ingegaan als ‘historisch hoogtepunt‘ voor de Vlaamse fokkerĳ. Bĳna
de helft van de rubrieksoverwinningen
kwam uit Vlaamse fokbedrĳven alsook
twee op de drie kampioenstitels. Maar wat
is er van deze Vlaamse toppers inmiddels
geworden en staan ze aangemeld voor een
nieuw ‘exploot’ op de aankomende editie?

Rampspoed treft kampioenen
De twee kampioenen zullen zeker niet
van de partĳ zĳn: Sobriquet de Somme en
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Fuchsia van Daisel. Kampioensstier Sobriquet (v. Ogival) van Wilfried Goeman uit
het Oost-Vlaamse Vrasene is na Brussel
nooit meer in de showring verschenen.
‘We zouden met hem nog wel aan een
aantal keuringen deelnemen, maar ikzelf
kampte onverwachts met gezondheidsproblemen’, geeft eigenaar Wilfried Goeman aan. In september 2014 is Sobriquet
richting slachthuis afgevoerd. ‘Hĳ was té
zwaar geworden en had bewegingsproblemen gekregen. Gelukkig heb ik nog
wat sperma in het stikstofvat zitten om
voor nakomelingen te zorgen, want zo’n
stier zal ik nooit meer vinden.’
Heroiquedochter Fuchsia van Daisel van
Lieven Goddeeris en Guy Perin is héél recent afgevoerd vanwege afgescheurde
kruisbanden tĳdens de weidegang. Ze
was hoogdrachtig van Hazard van de Pannemeers. ‘Een drama’, vertelt Lieven God-

2015

deeris. ‘Haar kalf hebben we gelukkig nog
kunnen redden. Maar Fuchsia zouden we
sowieso niet hebben aangemeld omdat ze
uitgeteld was eind oktober. Wel hebben
we twee jonge, beloftevolle vaarzen aangemeld: 0470 van Daisel (v. Opaque) en
Iris van Daisel (v. Ichor). Zĳ werden tĳdens
de provinciale keuring te Libramont vorige maand respectievelĳk 1a en 1b. Maar
het is kofﬁedik kĳken wat het resultaat
zal zĳn in Brussel.’ De fokker geeft terzĳde nog aan dat zĳn kampioene bĳ de vaarzen en gekalfde vaarzen na Brussel haar
palmares nog aandikte met een nationale
titel te Doornik in 2015.

Miraculeuze Hannelore
In Brussel zal het wél uitkĳken zĳn naar
Hannelore van de Stokerĳ (v. Argan) van
Roger Monbaliu uit Jabbeke. Hannelore
werd met 90,2 punten excellent verklaard
en kalfde vorig jaar in november af van
de stier Attribut. Een kalving met een bĳzonder verhaal dat bĳna een dramatisch
einde kende. Roger Monbaliu: ‘Hannelore
kreeg na de kalving één dag koorts als gevolg van een baarmoederontsteking. Na
tien dagen kreeg ze een ontsteking aan de
rechterknie, zĳ stond met de kop tegen
de muur te klagen.’ De fokker trok met
zĳn oogappel daarop naar de veterinaire
faculteit te Gent. In eerste instantie werd
Hannelore er door de dierenartsen opgegeven. ‘De diagnose was een bacteriële

infectie in de groeischĳf waardoor die bĳna volledig weggevreten was door de bacteriën. Maar een spoedoperatie en een
stevige antibioticakuur van dertig dagen
hebben er haar weer bovenop gekregen.’
Op de provinciale keuring deze zomer te
Wulpen stond Hannelore er weer helemaal en behaalde de kampioenstitel. ‘Zĳ
is een echt mirakel.’
Waar het ook naar uitkĳken zal zĳn te
Brussel is Imperialdochter Hartje van Terbeck van Roggen-Schotsmans lv en Paul
Vranckx. Na haar rubrieksoverwinning
in Brussel 2013 werd Hartje nog kampioene Afﬂigem 2014. Jan Roggen: ‘Nadien
is ze niet meer geshowd. Hartje heeft intussen gekalfd in februari 2015 van de
stier Fiacre en is daarna gespoeld voor
embryowinning.’ Op de nationale te Libramont in juli laatstleden behaalde de
ster uit Kersbeek-Miskom een 1b-plek in
de individuele keuring bĳ de gekalfde
vaarzen en een 1a bĳ de zoogstellen met
haar kalf uit Fiacre. ‘In Brussel zal ze er
nog mooier bĳ lopen, geloof mĳ vrĳ.’

Slechte timing
Het droompalmares van de zwarte parel
uit de fokstal van de familie Lenaers-Rubens en Wouter Matthĳs uit Vliermaal –
Zwartje van het Negenbonder — zal voorlopig geen vervolg krĳgen in Brussel. Ter
herinnering: Adajiodochter Zwartje behaalde achtereenvolgens de kampioenstitel in Gent 2013 en Doornik 2013, werd
1a in Brussel 2013 en behaalde nadien de
kampioenstitel in Libramont 2014. De
vaars kreeg in 2014 een exterieurscore
van maar liefst 92,5 punten. Wilfried Lenaers: ‘Zwartje kalft in maart volgend
jaar af van kampioensstier Casper van het

Perenhof. Brussel komt nu niet goed uit
qua timing omdat ze te ver gevorderd is
in de dracht. Zĳ zal showklaar zĳn in Libramont.’
Ook Godiva van het Kruisborre (v. Imperial)
van Roger en Jan Orinx uit Asse zal niet
deelnemen. Godiva behaalde na Brussel
nog het algemeen kampioenschap 2014
op de nationale keuring ‘Keukens Redant’
te Erpe Mere. ‘Nee, we hebben haar niet
meer aangemeld’, vertelt Roger Orinx.
‘We zĳn echt ontgoocheld geweest omdat
de nationale titel haar niet gegund werd.
We laten ons deze editie voorbĳgaan.’
Flora van de Pannemeers (v. Adajio) van de
familie Dufour-Ally uit Ruiselede zal
eveneens een grote afwezige te Brussel
zĳn. Flora, moeder van twee actuele kistieren, behaalde net niet de kampioenstitel in Libramont 2014. Maar zichzelf
een nieuwe ontgoocheling besparen is
niet de reden van niet-aanmelding. Filip
Ally. ‘Kampioen worden op een nationale
keuring is altĳd een dubbeltje op zĳn
kant. Dat weten we. Wĳ spoelen momenteel Flora intensief. Haar showklaar maken voor Brussel zou de embryowinning
hypothekeren. Binnen twee jaar hopen
we er wel bĳ te zĳn met Flora of een van
haar nazaten.’

Stĳn Veulemans: ‘Ze was op haar acht
jaar onvruchtbaar geworden. Dan houdt
het op. Aan de slachthaak liet ze een best
gewicht van 738 kilogram noteren.’
Ook Altesse du Fond de Bois (v. Lasso) van
Jean-Pierre Montfort en Paul Anthonissen
zal er niet bĳ zĳn. Altesse staat te boek als
de Poulidor in het witblauwpeloton. Ze
behaalde meermaals een tweede plek op
nationale keuringen zoals Libramont en
Doornik. ‘In Brussel 2013 was het voor
het eerst dat ze een rubrieksoverwinning
behaalde’, verhaalt Paul Anthonissen.
‘Maar na haar deelname te Libramont
2014, waar ze alweer aanknoopte met de
tweede stek, heeft ze zich in de heup bezeerd tĳdens de bronst. Ze zal wellicht
nooit meer op een keuring verschĳnen.
Maar ze is niet voor de fokkerĳ verloren.
We spoelen haar nog veelvuldig voor embryowinning.’
En tot slot toch nog enig positief nieuws:
Gini van Terbeck, de Adajiodochter, van
Benny Neven uit Wellen zal wel present
zĳn bĳ de koeien, ditmaal wel zonder
kalf. Gini kalfde in maart van dit jaar
af van een stierkalf uit Halifax. In Libramont in 2015 behaalde zĳ een mooie
twee plek.

Zeg nooit nooit
Nog meer tegenslag
En ook Germinaldochter Chiquita van het
Bareelhof zal niet opnieuw in de keuringsring verschĳnen bĳ de koeien. De familie
Veulemans uit Glabbeek nam in augustus
immers afscheid van hun pupil nadat ze
nog een provinciale kampioenstitel te
Leuven behaalde in 2014 en een tweede
plaats op de CRV Koe-expo te Gent in
2015, na de kampioene Breeze van Daisel.

Gezien de rampspoed onder de keuringscoryfeeën zal de editie 2015 geen
herhaling worden van het historische
jaar 2013. Maar het onverwachte is een
vast hoofdingrediënt van het spektakel te
Brussel. En met de animo onder de
Vlaamse fokkers die niet minder dan
tachtig dieren hebben aangemeld voor de
voorselectie, zĳn verrassingen misschien
niet uit de lucht. Zeg nooit nooit. l
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