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AGRIFLANDERS 2019 – 11DE EDITIE 

VEEPRIJSKAMPEN EN VEETENTOONSTELLINGEN 

1STE PERSCONTACT: 24 AUGUSTUS 2018 

door Tom Destoop, verantwoordelijke veeprijskampen 

DE FOKKERIJ TREKT NAAR DE EINDGEBRUIKER 

De fokkerijwereld heeft de laatste jaren enorme stappen gezet via biotechnologie, genoomselectie 

en digitalisering. Het genetisch potentieel van de gekende rassen kan op die manier optimaal ingezet 

worden op onze hoogproductieve en sterk gespecialiseerde bedrijven. Daarnaast blijft ook het 

uitzicht en voorkomen van de dieren een belangrijke kwaliteitsparameter. Echte kenners willen de 

nieuwste genetische trends ook nog visueel kunnen waarnemen. Hiervoor zijn er niet veel 

gelegenheden in de sector. Agriflanders engageert zich om blijvend te investeren in de ontmoeting 

tussen de fokkerij en de professionele landbouwers via veeprijskampen. Daarnaast richten we ons 

ook op alle liefhebbers van de veehouderijsector. Een echte veeteeltbeurs als Agriflanders is dan ook 

trots om de dieren waar het allemaal rond draait in levende lijve te kunnen tonen aan zijn publiek. 

ALLE PRIJSKAMPEN IN HAL 8 

De prijskampen op Agriflanders gingen in het verleden steeds in twee verschillende hallen door. In 

een oefening om dit gebeuren te optimaliseren en beter te integreren in de beurs zijn we tot de 

conclusie gekomen dat de prijskampen beter georganiseerd worden in één hal. Daarnaast winnen we 

aan logistieke, sanitaire en commerciële efficiëntie op de beurs. 

Er werd gekozen om alle prijskampen en tentoonstellingen te bundelen in één hal: de “kleine piste” 

uit hal 6 verhuist naar hal 8 waar ze ingetekend wordt naast de “grote piste”. Agriflanders blijft dus in 

dezelfde mate als vorige editie investeren in veeprijskampen. 

PROGRAMMA  

Donderdag 10 januari 

- Melkvee: 

De melkveeprijskampen op Agriflanders zijn aan hun 11de editie toe. Ze worden 

traditiegetrouw ingericht in nauwe samenwerking met het CRV. In de melkveeselectie is de 

techniek van genoomselectie algemeen van toepassing in de praktijk. Het laat onder meer 

toe om heel specifiek te selecteren op “gezondheid”. Daarnaast blijft “efficiëntie” uiteraard 

een belangrijke economische drijfveer in de selectie. CRV hecht er ook vandaag belang aan 

om op Agriflanders uit te pakken met prijskampen. Op die manier kan het de selectietrends 

terugkoppelen met de praktijk om zo continu te kunnen bijsturen. 
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- Varkens: 

De keuze voor een bepaalde genetica is een belangrijke managementbeslissing voor een 

varkenshouder. Dit bepaalt in belangrijke mate het productiepotentieel van zijn 

varkensstapel. Het zoeken naar de juiste beer voor het bedrijf vertaalt zich dus in betere 

economische prestaties. Dankzij de transparante, onafhankelijke en wetenschappelijke 

testwerking voor eindberen van het ILVO kunnen varkenshouders nu eindberen van 

verschillende fokkerij-organisaties objectief met elkaar vergelijken op basis van parameters 

die voor hun specifiek bedrijf belangrijk zijn. 

 

De Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) is ondertussen een gevestigde waarde in de 

varkenshouderij. Op de prijskampen zullen de voornaamste piétrainfokkers dan ook hun 

toekomstig topmateriaal dat ze ter beschikking hebben voor het maken van deze juiste 

managementbeslissingen aan de sector willen presenteren. Ook deze editie worden de 

varkensprijskampen opnieuw gevolgd door een veiling. Tot slot zal er, naast het piétrainras, 

ook aandacht zijn voor een ander ras in de tentoonstellingsruimte. 

 

VRIJDAG 11 JANUARI 

- Belgisch witblauw: 

Naar analogie met de melkveesector zijn we hier ondertussen ook reeds toe aan de 11de CRV 

Koe-Expo voor witblauw. Productieparameters (groei, sterk beenwerk, voederconversie, …) 

blijven een centrale rol behouden in het fokprogramma, maar maatschappelijk verantwoord 

fokken is zeker ook een belangrijk item geworden in de vleesveefokkerij. Voor het vleesvee 

blijven prijskampen hun waarde bewijzen aan de sector. Het visueel voorkomen van de 

imposante dieren is een streling voor het oog van zowel professionals als liefhebbers van een 

malse witblauw-steak. 

 

- Blonde d’Aquitaine: 

Nieuw op Agriflanders is de prijskamp voor het vleesras Blonde d’Aquitaine. Traditioneel 

stonden deze dieren reeds tentoongesteld op de stand van dit stamboek, maar nu gaan ze 

ook volop voor een prijskamp. Het ras vindt namelijk stilaan zijn plaats op het Vlaamse 

platteland. Deze evolutie is dan ook een logische stap. Landbouwers en liefhebbers die het 

ras beter willen leren kennen, kunnen op Agriflanders alvast kennismaken met enkele 

toppers. 

 

ZATERDAG 12 JANUARI 

- Schapen & geiten: 

Op zaterdag zullen de ondertussen bekende schapenprijskampen georganiseerd worden 

door de Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV). Ook de uitgebreide tentoonstelling die KHV 

iedere keer weer inricht, moet hier zeker vermeld worden. Deze tentoonstelling biedt de 

bezoeker een totaaloverzicht van de vele erkende schapen- en geitenrassen en hun meest 

typische eigenschappen. Hier kunnen zowel professionele als hobbykwekers op zoek naar de 

meest geschikte genetica voor hun bedrijf of hobby. 
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- Belgisch Miniatuurpaard & Shetland Pony’s: 

Het Belgisch Miniatuurpaard en de Shetland Pony zijn gevestigde waarden op Agriflanders. 

Beide publiekslievelingen zijn niet meer weg te denken uit het programma. Door de 

integratie van alle veeprijskampen in één hal vinden deze prijskampen niet meer plaats op 

zondag, maar op zaterdag in de grote piste in hal 8. 

 

- Sport- & hobbypaarden: 

Sport- en hobbypaarden nemen vandaag een belangrijke plaats in op het Vlaamse platteland 

en dus ook op Agriflanders. Met het “paardeneiland”, dat gerealiseerd in samenwerking met 

het PaardenPunt Vlaanderen, is er opnieuw een permanente tentoonstelling van diverse 

paardenrassen. Op zaterdag engageert de vereniging zich om enkele boeiende intermezzo’s 

te brengen op de grote piste. 

 

ZONDAG 13 JANUARI 

- Trekpaarden: 

Op zondag zullen opnieuw een 200-tal paarden meestrijden voor de titel “Nationaal 

Hengsten- of Merriekampioen 2019” van het Belgisch Trekpaard, een niet te missen 

evenement voor de liefhebbers van deze indrukwekkende dieren. Tussendoor loopt er ook 

een showprogramma waar de trekpaarden en hun baasjes hun beste krachten kunnen 

tonen. 

DE TENTOONSTELLING 

Naast de prijskampen is er zoals altijd een uitgebreide permanente tentoonstelling van alle 

landbouwhuisdieren. Deze tentoonstelling richt zich zowel tot de professionele sectoren als de 

hobbysectoren. Zoals eerder gemeld zullen alle tentoonstellingen terug te vinden zijn in hal 8. 

- rundvee: melkvee, vleesvee en zeldzame rundveerassen (o.a. mini-zeboes ) 

- paardenrassen en pony’s 

- varkens 

- schapen & geiten 

  



 

4 

 

 

Maatschappelijke zetel Agriflanders: 

Agriflora cvba - Kortrijksesteenweg 1144k - B-9051 Gent 

BTW-nummer: BE 0461 573 411 

Rekeningnummer: BE31 7374 2628 7155 

 

Praktische info:  

info@agriflanders.be 

T: 09 245 36 13 

F: 09 245 36 11 

 

www.agriflanders.be 

 

AGRIFLANDERS 2019 - VOORLOPIG PROGRAMMA IN DE PISTES 

 

 GROTE PISTE KLEINE PISTE 

donderdag 10/01/2019 
CRV Koe-Expo melkveerassen 

rood- en zwartbont 

1. prijskamp fokberen VPF 

2. eliteveiling fokberen VPF 

vrijdag 11/01/2019 
CRV Koe-Expo Witblauw 

vleesvee 
prijskamp Blonde d’Aquitaine 

zaterdag 12/01/2019 

nationale prijskamp 

Shetlandpony’s 

1. rammenkampioenschap 

vleesschapen 

hengstenkeuring Belgisch 

Miniatuurpaard 

2. kampioenschap voor 

ooilammeren 

zondag 13/01/2019 
nationale prijskamp Belgisch 

Trekpaard + demonstraties 
 

 


