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D
e biggen van de kruising met
deze beer hadden als opzet-
datum januari-februari 2022.

Fokwaarden 

en economische efficiëntie

Brahim, in eigendom van KI Varkens-
zorg in Kaulille, is een typisch fokpro-
duct van de stal Ter Ganzendries van
Edward (84) & zoon Luc Van Esch (54)
uit Tienen. Dit kan men duidelijk zien
in zijn fokwaarden en in de opbouw
van zijn pedigree. Vooral de fokwaar-
de voor karkaskwaliteit (SLKW) van
maar liefst 162 punten springt in het
oog (top 3 in de afgeteste beren van
de voorbije 2 jaar). Zo stelden we vast
dat zijn nakomelingen het op auto-
fom 0,5 MBI/AFI-punten en qua

slacht- en uitsnijrendement 1,5% be-
ter deden dan de hokgenoten van
andere beren. Ook alle andere fok-
waarden – zoals jeugd- en levens-
groei, voederopname- en voeder-
conversie – waren echter duidelijk
onderscheidend beter dan het popu-

latiegemiddelde (zie tabel).
Voor wat betreft de prestaties van de
nakomelingen in de kraamstal stellen
we met een KSI-index van 145,8 ook
een topprestatie vast bij Brahim.
Hiermee prijkt deze beer op plaats 19
in een lijst van maar liefst 1.805 Pié-

train-beren, waarvan er eigen worpen
gescoord werden sinds 2015. Zijn
nestbroer Bodi Ter Ganzendries (te-
vens in eigendom van CV Varkens-
zorg, Kaulille) staat daar trouwens,
met een KSI-index van 155,1 punten,
helemaal bovenaan.

Fokwaardeschatting

Brahim Ter Ganzendries, een ideale beer voor 
performante Belgische kwaliteitsvarkens

Brahim ter 
Ganzendries, 
seizoenswinnaar
2022.1. 
Fokker: Edward Van
Esch, Tienen. 
Eigenaar: KI-centrum
CV Varkenszorg, 
Kaulille.
Foto:
CV Varkenszorg

In het selectiemesterij-onder-
zoek van de Vlaamse Piétrain
Fokkerij (VPF) imponeerden de
nakomelingen van de beer
Brahim Ter Ganzendries het
meest in het seizoen 2022.1. 

                 Top 5 per predikaat van beren afgetest in 2022.1 (volledige lijst raadpleegbaar op www.vpfo.be) 

Beer Stambknr. Vader Type N JG DVO DG VC SLKW Betr. TI KSI Betr. Eigenaar

Piétrain OPTIMAL PRIME

Brahim Ter Ganzendries 202C674 Warford KIG 24 115 111 124 121 162 0.902 OPS 145,8 0,655 C.V.Varkenszorg

Bill Ter Ganzendries 202C684 Zjuul Ter Ganzendries KIG 20 109 106 130 135 134 0.876 OPS 127,9 0,678 K.I. Clincke Bart & Paul

Bonneke D'erckenteel 207F880 U/0777 KIG 27 106 95 134 151 116 0.885 OPS 124,4 0,551 Ki Centrum Vansteenlandt Bvba

Bien D'erckenteel 207F887 Zjuul Ter Ganzendries KI 26 108 117 124 122 143 0.868 OPS 128,1 0,52 Ki Centrum Vansteenlandt Bvba

Broos 201V861 Vleteren Ter Leen KIG 25 137 126 140 114 135 0.896 OPS 128,7 0,626 Ki Centrum Vansteenlandt Bvba

Piétrain OPTIMAL

Bex V't Vogeltje 203E622 Uggs Van Venetie KIG 21 107 115 121 122 100 0.870 OS 115,5 0,605 Comm. V. Ki Centrum Cornette Domien
Borre Van 'T Velpenhof 202D632 Artex Van De Janshoek KIG 26 113 117 110 113 106 0.903 OS 135,3 0,647 Delanghe Stefaan

Brasil Van 'T Velpenhof 202D661 Artex Van De Janshoek KIG 23 105 125 116 110 102 0.880 OS 124,1 0,664 Bax Luc

Bink Van 'T Velpenhof 202D536 Artex Van De Janshoek KIG 27 104 107 102 113 106 0.909 OS 124,5 0,648 Delanghe Stefaan

Binck V't Vogeltje 203E621 Uggs Van Venetie KIG 35 84 104 101 123 90 0.902 OS 126,8 0,633 Comm. V. Ki Centrum Cornette Domien
Piétrain PREMIUM

Biceps 201V831 Warner KI 27 101 82 78 115 124 0.868 PS 138 0,505 Vermeiren Luk

Bono V't Vogeltje 203E582 Uggs Van Venetie KIG 19 88 62 66 115 115 0.877 PS 119,7 0,629 Comm. V. Ki Centrum Cornette Domien
VPF en de onderzoeksgroep Huisdierengenetica kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van bovenstaande 
gepubliceerde cijfers. 

In bijgevoegde tabel vind je de berekening van de fokwaardeschatting van de Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF). Het gaat om beren die in januari en februari 2022 (seizoen 2022.1) zijn 
afgetest in Rumbeke. Onder ‘TI’ bevinden zich 3 predikaten/labels. Optimal Prime (OPS) is het predikaat dat toegekend wordt aan het topsegment onder de VPF-beren. Deze beren hebben 
hoge fokwaardes voor zowel levensgroei, voederconversie als slachtkwaliteit. Optimal (OS) is het predikaat dat toegekend wordt aan de beren voor optimale en efficiënte productie van 
Belgische vleesvarkens. Deze beren hebben hoge fokwaardes voor groei en voederconversie, met een standaardfokwaarde voor slachtkwaliteit. Premium (PS) is het predikaat dat toe-
gekend wordt aan beren die garant staan voor een hoog vleespercentage en een uitstekende conformatie bij de nakomelingen. Deze beren hebben hoge fokwaardes voor slachtkwaliteit en 
voederconversie, met een standaardfokwaarde voor groei.
Type: type onderzoek: KI: Nakomelingenonderzoek voor beren op basis van gekruiste nakomelingen; KIG: nakomelingenonderzoek voor beren op basis van gekruiste nakomelingen en het 

eigen genotype op SNIP chip; N: aantal onderzochte nakomelingen; JG: fokwaarde voor jeugdgroei aan de hand van het gewicht bij opzet in de vleesvarkensstal; DVO : fokwaarde voor 
dagelijkse voederopname (cijfer boven 100 is gunstig) DG: fokwaarde voor levensgroei; VC: fokwaarde voor voederconversie; SLKW : fokwaarde voor karkaskwaliteit gemeten met Autofom 
(cijfer boven 100 is gunstig);  BETR: betrouwbaarheid van de gegevens: onbetrouwbaar=0, zekerheid=1; KSI: is de totaalindex waar de kraamstalkenmerken vitaliteit, % balbreuken en % 
zwemmers bij de nakomelingen ingewogen word; STATUS: (A): aanwezig op KI-centrum, (*): beer was reeds verwijderd van KI-centrum op moment van de berekening van de fokwaarde. 
Berekeningen met behulp van het Single-Step-Genomisch-BLUP-systeem. Berekeningen door Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, Departement Biosystemen, KULeuven in opdracht van 
VPF.
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Edward Van Esch (84) op de varkensprijskamp tijdens Agriflanders 2017 in Gent.
Foto: Agriflanders

Afstamming en
verwantschap

Wat de afstamming en verwantschap
betreft, zien we dat de pedigree vol-
staat met hitlijststamvaders. In de va-
derlijn zien we Warford (KI Vermeiren
uit Rijkevorsel), een nestbroer van
Warner en via de beer Trespa afstam-
mend van de fameuze Netel-bloed-
lijn. Ook in de moederlijn zien we
echter het ‘stapelen’ van selectie-
mesterijlegendes, zoals de beren Ro-
bert (moedersvader KI Vermeiren uit
Rijkevorsel), Ronse (mmv, KI Clincke
in Ruiselede) en Osterix (mmmv in KI
Bevel). Daarenboven is de moeder
van Brahim de nestzus van de broers
Zjuul (KI Bevel), Zabby (KI Vanden-
broeck in Kortenaken) en Zarco ter
Ganzendries (KI Vansteenlandt in
Krombeke) die een paar jaar terug
ook allen een topindex haalden in de
selectiemesterij. 

Visie en fokbeleid

Dit stapelen van topverervers van de
selectiemesterij in de afstamming ty-
peert het fokbeleid van de stal Ter
Ganzendries. Wat verwonderlijk en
minder evident is, is de flexibiliteit
waarmee nieuwe ontwikkelingen qua
fokwaarden en andere technologie,
zoals genomics, op een intelligente

manier geïntegreerd worden in het
klassieke fokkersvakmanschap met
een duidelijke visie en fokdoel. Het
uitblinken in de klassieke Belgische
karkaskwaliteit, gekoppeld aan een
uitstekende voederconversie en de-
gelijke groei bij de gekruiste nako-
melingen, zien we dan ook telkens te-
rugkomen in de fokproducten van
Edward, die ondertussen al ettelijke
decenia meedraait in de topfokkerij
van het Piétrain-ras. 
Hij is al stamboekfokker in eigen
naam sinds 1962, toen hij startte met
de bloedlijnen van zijn ouders en
schoonouders in de Ganzendries.
Hoed af voor zijn verwezenlijkingen,
het wordt dan ook interessant om te
zien hoe men bij de stal Ter Ganzen-
dries de vele nieuwe trends en uit-
dagingen in de varkenssector – zoals
robuustheid, transportwaardigheid,
verlagen van de ecologische voetaf-
druk en vleeskwaliteit en dergelijke
meer – gaat integreren in hun fok-
doel. 
Ook hier zagen we het voorbije jaar
opvallend goede prestaties in de se-
lectiemesterij van een aantal halo-
thaannegatieve beren, waarbij op-
nieuw CV Varkenszorg en een aantal
andere KI-centra meegingen in de vi-
sie van deze merkwaardige fokker.

Jürgen Depuydt, VPF

2001217408/GM-B

Moderator: Hanne Decoutere

Sprekers: Den Berk Délice – Marc Cox van Agrisyst  – Michael Gore van FeBev

Afsluiter: Armand Schreurs - improviserend poppentheater

Pig Rentability Day
14 oktober 2022

VARKENSSECTOR 

IN TRANSITIE

Samen vooruit

Hippologgia, Waregem

inschrijven via de website: www.pigrd.be
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S
inds 1 juni 2021 is de veran-
twoordelijke van elk varkens-
bedrijf, ongeacht het aantal

dieren, verplicht om zijn bedrijfsdie-
renarts jaarlijks een risico-enquête te
laten uitvoeren en samen een actie-
plan op te stellen. 
Volgens het Koninklijk Besluit van 18
juni 2014 moest de eerste risico-en-
quête tegen 1 oktober 2021 zijn afge-
rond. Op de bedrijven die de risico-
enquête nog niet (correct) hebben la-
ten uitvoeren zal het FAVV vanaf 12
september de volgende maatregelen
toepassen:

- elk vervoer van varkens en varkens-
sperma naar het bedrijf is verboden,
- de varkens van het bedrijf mogen
alleen naar het slachthuis worden ver-
voerd, met speciale toelating van het
agentschap,
- elke vorm van buitenbeloop is ver-
boden.
Liet je de risico-enquête nog niet uit-
voeren, contacteer dan je bedrijfsdie-
renarts zodat hij dit nog vóór maan-
dag 12 september kan doen.
Liet je de risico-enquête wel al uit-
voeren, denk er dan aan om tijdig
contact op te nemen met je bedrijfs-
dierenarts om de volgende risico-en-
quête binnen de vooropgestelde tijd
te laten uitvoeren. De enquête moet
jaarlijks worden uitgevoerd met een
minimum van 10 maanden en een
maximum van 14 maanden tussen 2
opeenvolgende enquêtes. Enkel
houders van gezelschapsvarkens wor-
den vrijgesteld van deze verplichting. 

FAVV/DGZ

Sancties vanaf 12 september

Bioveiligheidsenquête nog 
niet uitgevoerd?
Het FAVV laat weten dat
ze maatregelen zal ne-
men bij varkenshouders
die hun eerste bioveilig-
heidsenquête nog niet
(correct) lieten uitvoeren.


