KEUR I NG

Karaat van Terbeck algemeen kampioene Agriﬂanders 2017

Oogstrelende kampioenen
Vlaanderen heeft vier nieuwe vaandeldragers voor twee jaar:
Kara van het Bareelhof bĳ de jongste vaarzen, Karaat van Terbeck
bĳ de vaarzen, Zwartje van het Negenbonder bĳ de koeien en
Willy van de Bremberg bĳ de stieren. Oogstrelende kampioenen.
tekst Guy Nantier extra foto’s www.veeteeltvlees.be
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een overvolle tribunes voor de
tweejaarlĳkse competitie tussen
de Vlaamse keuringscoryfeeën. Het onheilspellende weerbericht met sneeuw
en gladde wegen had zĳn effect op het
bezoekersaantal van de CRV-elitekeuring te Gent duidelĳk niet gemist. Ook
een twintigtal dieren werden afwezig
gemeld.
Nochtans, de belangstelling van de
Vlaamse fokkers voor deelname was nog
nooit zo groot als voor de editie 2017.
Maar liefst 42 fokbedrĳven hadden 140
dieren ingeschreven. Na een selectie
werden er 104 dieren goed bevonden
voor de Vlaamse titanenstrĳd.

Moeilĳke vaarzenﬁnale
Nooit eerder gingen er in de Vlaamse
elitekeuring zo veel klasbakken met 88
punten en meer voor exterieur in competitie met elkaar.
Dat was meteen te merken aan de eerste
rubriek vaarzen van 12 tot 20 maanden.
De jury had het daar behoorlĳk moeilĳk
om de deﬁnitieve ranking vast te stellen.
Finaal trok Kara van het Bareelhof (v. HaDe juryleden hadden het dikwĳls moeilĳk
om de deﬁnitieve ranking te maken
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zard) van Gilbert Veulemans uit Glabbeek aan het langste eind. Haar fĳne
verschĳning met een scherpe aﬂĳning
van de bespiering in de billen haalde het
op Licorne van Terbeck (v. Picadilly) van
Roggen-Schotsmans uit Kersbeek-Miskom. Licorne was bespierder in de schouders en nog bolronder in de achterhand
dan Kara. De elegantie pleitte in het
voordeel van Kara, die met haar prestatie meteen een familialetraditie voortzette. Haar moeder Ivoire van het Bareelhof (v. Imperial) werd in 2015 te Gent
immers ook al rubriekswinnares in de
eerste reeks vaarzen.
In de tweede rubriek werd Kiki van Terbeck
(v. Hazard) van Louis Anthonissen op 1a
geplaatst vóór Signe van de Bremberg (v.
Hazard) van Bart Willems uit Sint-JorisWinge. Signe was puurder in het vleestype, maar was niet goed ter been. De
aanwezigheid op de tentoonstellingsstand van CRV tĳdens de beurs eiste haar
tol op. Het beenwerk was voor Kiki daarentegen geen probleem. Kiki showde een
breed ontwikkeld corpus en droeg ruim
50 kilo’s meer dan Signe.
De derde rubriek was andermaal een
‘spannertje’ aan de kop. Op de eerste
plek stond Piri van de Sysloberg van Ivan
Brouckaert uit Ruddervoorde. De dochter van Kilowatt d’Ochain had de breedste bekkenpartĳ van de deelnemers met
een diepe, mooi gelĳnde achterhand.
Piri was wel wat zwak in de bouw achter
de schouder. Op twee stond Kournikova
van Daisel, een Benhurdochter uit keuringscoryfee Fuchsia van Daisel van Lieven Goddeeris. Kournikova was breder
in de borst en bespierder in de schouder
dan Piri. Kournikova bezat eveneens iets-

categorie

naam dier

vaarzen 12-20 m. Kara van het Bareelhof
Kiki van Terbeck
1JSJWBOEF4ČTMPCFSH
,ČL&FOT)JFSWE ,FSLFOIPGTUFEF
vaarzen 20-32 m Karaat van Terbeck
0458 ten Dreve
vaarzen 32-44 m +PMJF'JMMFWBOEF4UPLFSČ
Iris van Daisel
koeien
.BEFNPJTFMMFWE+PSDISJTIPFWF
Zwartje van het Negenbonder
stieren
Willy van de Bremberg
'MPSJBOWBOUFS#PT

geb.datum
15-11-’15
18-09-’15
15-08-’15
24-06-’15
16-02-’15
31-05-’14
22-04-’14
15-05-’13
09-10-’12
04-12-’11
17-11-’15
29-11-’15

gewicht
475
640
602
646
780
756
912
918
1002
1042
627
813

ext.score vader
89,9
89,3
89,2
90,5
91,7
88,4
90,5
90,7
90,1
91,8
90,6
88,0

Hazard
Hazard
,JMPXBUU
#POIFVS
Fiacre
4IFSJGG
Imperial
*DIPS
4IFSJGG
"EBKJP
Imperial
/PEVMF

m.vader

eigenaar, woonplaats

Imperial
Imperial
Germinal
'FSSFSP
Imperial
"EBKJP
'ÄUJDIF
%FNPO
Barbier
)BSJTTPO
"EBKJP
'ÄUJDIF

G. Veulemans, Glabbeek
L. Adriaensen, Retie
*#SPVDLBFSU 3VEEFSWPPSEF
P. Gillis, Watervliet
3PHHFO4DIPUTNBOTFO17SBODLY
4DIVQQFO'7 7FMN
3.POCBMJV +BCCFLF
-(PEEFFSJT #FFSTU
#FO+7BO)PMMFCFLFFO%5JNNFSNBO
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
#8JMMFNT 4JOU+PSJT8JOHF
(%FNBTVSF "WFMHFN

Tabel 1 – Rubriekswinnaars elitekeuring CRV-Event 2017 (kampioenen vetgedrukt)

je meer lengte in de body en meer vlees
op de rib. De jury koos voor Piri op de
eerste plek. Maar het was erg ‘close’.
In de laatste rubriek jonge vaarzen werd
de koppositie vrĳ vlug ingenomen door
Kĳk Eens Hier van de Kerkenhofstede (v. Bonheur) van Paul Gillis uit Watervliet. Kĳk
Eens Hier was van alle concurrenten niet
meteen het breedste dier in de voorhand, maar de vaars was groot, elegant
en voorzien van een brede, sterke rug en

lendenpartĳ, die een mooie overgang
maakte naar een knappe achterhand
met fĳne huid.
De ﬁnale bĳ de jonge vaarzen was dan
ook een heel moeilĳke klus voor de driekoppige jury. Die kende het kampioenschap toe aan Kara van het Bareelhof.

Geen tegenstand
Na de jonge vaarzen was het de beurt
aan twee rubrieken stieren die vrĳ

waren van de zeven gekende gebreken.
De eerste reeks werd makkelĳk gewonnen door Willy van de Bremberg van Bart
Willems. De Imperialzoon, die zich vlot
door de showpiste verplaatste, is indrukwekkend bolrond in de achterhand. Bovendien draagt de stier op een leeftĳd
van 13 maanden een mooi gewicht van
627 kg. Dat is een daggroei van 1,6 kg.
Zĳn secondant in de ranking, Kastar van
de Hoelmanshoeve (v. Dartagnan) van Mar-

Zwartje van het Negenbonder (v. Adajio), kampioene koeien

Willy van de Bremberg (v. Imperial), kampioen stieren

Kara van het Bareelhof (v. Hazard), kampioene jonge vaarzen

Karaat van Terbeck (v. Fiacre) kamp. vaarzen en algemeen kampioene
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Baziel van Doorne eindlaureaat Kĳk op Keuren
Voor de derde maal organiseerde CRV tĳdens Agriﬂanders de ﬁnale van Kĳk op
Keuren, een wedstrĳd exterieurbeoordeling voor jongeren, in samenwerking
met de landbouwscholen. Na een afvalwedstrĳd op diverse locaties bonden elf
ﬁnalisten de strĳd aan te Gent voor de
ultieme overwinning.
Eindlaureaat werd Baziel van Doorne uit
Nevele. Baziel (19) volgt een bacheloropleiding aan de Vives Hogeschool te Torhout. Maarten van Dooren uit Zele, van
het biotechnisch instituut Sint-Isidorus
te Sint-Niklaas, werd tweede. Thĳs Obin
uit Staden van het Vrĳe Land- en Tuinbouwinstituut te Torhout, werd derde.

cel De Cock uit Opbrakel, doet het nog
beter op dat vlak met 675 kg op een leeftĳd van 13 maanden. Maar de indrukwekkend bolronde uitstraling van Willy
was, ja, indrukwekkender.
In Gent werd gekeurd door een trio
keurmeesters dat wisselend in duo opereerde. Het jurylid dat langs de zĳlĳn
bleef, fungeerde als scherprechter. In de
tweede rubriek stieren kwam de scherprechter een eerste maal in actie. Op één
stond 1589 (v. Benhur) van Georges en
Bart Van Laere uit Bassevelde. Op de
tweede plek stond Florian van ter Bos (v.
Nodule) van Geert Demasure uit Avelgem. Scherprechter Christophe Lequeux
draaide de rollen om. Lequeux: ‘Florian
showt de meeste lengte en de meeste expressie in de bespiering van de achterhand. De Benhurzoon is weliswaar breder en bezit meer vlees, maar is minder
fokstier.’
In de ﬁnale kon Florian evenwel geen
vuist maken tegen Willy. Daarvoor was
de achterhand van Willy te imponerend.
Willy werd Vlaams kampioen stieren.

Klasse apart
De eerste rubriek vaarzen van 20 tot
32 maanden werd makkelĳk gewonnen
door de vlot stappende Karaat van Terbeck
(v. Fiacre) van Roggen-Schotsmans en
Paul Vranckx. De in het keuringscircuit
zeldzame dochter van Fiacre heeft het
zowat allemaal: grootte, breedte en fĳnheid in bot en huid. Het commentaar
van jurylid Filip Ally luidde dan ook:
‘Het dier is een klasse apart, een prototype van het ras.’
In de tweede rubriek aarzelde het juryduo lang, maar hakte zelf de knoop door
zonder tussenkomst van de scherprechter. 0458 ten Dreve (v. Sheriff) van maat-
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schap Schuppen uit Velm bleef op de
eerste plek vóór 6950 van de Hoelmanshoeve
(v. Attribut) van Marcel De Cock. Op de
derde plaats eindigde Ja-Woord van de Kerkenhofstede (v. Attribut) van Paul Gillis.
Drie topdieren, waarvan Ja-Woord superieur was in bespiering, 6950 superieur
was in de bespiering van de onderbil en
de ribronding en 0458 superieur was in
de breedte en de lengte van het corpus.
Jolie Fille van de Stokerĳ (v. Imperial) van Roger Monbaliu kwam, zag en overwon in
de eerste rubriek al dan niet gekalfde
vaarzen van 32 tot 44 maanden. Vlot
stappend, groot, breed, cilindrisch middenstuk, diepe broek en fĳne huid: dat
zĳn in een notendop de kenmerken van
Jolie Fille. ‘Een heel mooie rubriek van
begin tot einde’, luidde het commentaar
van de jury. ‘Maar Jolie Fille is toch superieur op alle onderdelen.’
De tweede reeks vaarzen werd gewonnen door Iris van Daisel (v. Ichor) van Lieven Goddeeris. Een overwinning waarbĳ
Frank Mailleux als scherprechter te pas
kwam. Aanvankelĳk stond op de eerste
plek Ivoire van het Bareelhof (v. Imperial)
van Gilbert Veulemans en stond Iris op
de tweede plek. Mailleux wisselde de
ranking met als commentaar: ‘Dit zĳn
twee klasbakken, met Ivoire die betere
voorbenen bezit, ronder is in de achterhand en met een betere rib. Iris showt
meer maat, lengte en meer ﬁnesse. Iris
bezit vandaag bovenal meer uitstraling
dan Ivoire, die op de maximumlimiet
van de conditie zit.’
Het kampioenschap bĳ de vaarzen ging
naar Karaat van Terbeck.

Geen verrassing
De keuring bĳ de koeien was een zeer
‘zwaarwichtige’ keuring met bĳna alle-

2017

maal dieren die schurken tegen de
ton lichaamsgewicht. De eerste rubriek
werd gewonnen door Mademoiselle van de
Jorchrishoeve, een Sheriffdochter die op de
bascule 1002 kg liet optekenen. Mademoiselle – in gezamenlĳk eigendom van
Ben en Jan Van Hollebeke en Dries Timmerman – mocht na tussenkomst van de
scherprechter haar eerste plek behouden vanwege meer ﬁnesse dan Granny van
het Smetledehof (v. Orme) van maatschap
De Clercq uit Smetlede. Granny woog
met 1001 kg ook over de ton, stapte vlotter door de ring dan Mademoiselle en
had een betere staartinplant. Maar de
koe was wat minder breed van voor tot
achter. Scherprechter Filip Ally: ‘Het is
altĳd moeilĳk kiezen tussen twee kampioenen. Ik heb de voorkeur gegeven aan
de grotere ﬁnesse bĳ Mademoiselle.’
De tweede rubriek koeien was een ﬂuitje
van een cent voor keuringscoryfee Zwartje van het Negenbonder (v. Adajio) van Rigo
Lenaers-Rubens uit Vliermaal. De koe
die op de bascule te Gent 1042 kg liet optekenen, is een puur vleestypisch dier
met ook nog gewicht. ‘Zĳ is een categorie te sterk voor haar secondante’, luidde
het commentaar van de jury. Die secondante was Glans van de Kerkenhofstede (v.
Imperial) van Paul Gillis. In de ﬁnale
bĳ de koeien was het ook geen verrassing dat Zwartje de kampioenstitel binnenrĳfde.
De superﬁnale met alle kampioenen was
een lust voor het oog. Maar wie zou zich
tot algemeen Vlaams kampioen mogen
kronen: Kara, Karaat, Zwartje of Willy?
De drie juryleden jury wikten en wogen.
Karaat kreeg de verlossende tik. Karaat
wordt daarmee voor twee jaar het uithangbord van de pracht en praal van het
Vlaamse witblauwland. l

