K E U R I N G

Libramont: Germinaltelgen presteren voor de eerste maal ook op een nationale

Parcours ‘sans faute’:
iedereen wint

Illusion de l’Allemoine, kampioene vaarzen

De nationale keuring in witblauw te Libramont werd, in tegenstelling tot vorige edities, een
keuring zonder enige controverse. Goed voor het publiek, de deelnemers en de organisatoren.
Carl Mintjens zorgde voor het enige Vlaamse succes bij de blondes. De kopdieren in het
limousinras waren van een héél hoog niveau.
tekst Guy Nantier

Belgisch witblauw

Gloire de Fooz, kampioene koeien

Germinaltelgen voor het eerst op verschillende podiumplaatsen in nationale witblauw

Okapi de Somme, kampioen stieren

D

riekwart eeuw landbouwbeurs te
Libramont. Dat verdiende gevierd
te worden. Een kleine groep boze Waalse melkveehouders zorgde, uit onvrede
over de huidige gang van zaken in de
zuivelsector, voor rellen tijdens de openingsceremonie en belette dat de keuring in de centrale piste voor melkvee
doorging. Doodjammer. De keuringen
in het vleesvee konden wel ongestoord
plaatsvinden. Gelukkig.
Deze editie kende het witblauwkamp
geen ellenlange discussies bij het meten
en bij de klassering tijdens de rubrieks-

keuring of de finales. Na het bereiken
van een (negatief) hoogtepunt vorig jaar
hadden de verantwoordelijken hun organisatie bijgesteld. Zo werd het keuringswerk bijvoorbeeld uitbesteed aan
zeven ervaren keurmeesters die in duo
opereerden. De samenstelling van de
duo’s wijzigde steeds. Een trio, eveneens gekozen uit de werkende juryleden, verrichtte de kampioenstoewijzingen.
De organisatie had bovendien nog voor
een nieuwigheidje gezorgd met een
keuring van twee rubrieken zoogstel-

Het fokkerijminnende publiek waardeerde de keuring van zoogstellen

len. Een primeur in het ras die bij de
omstanders veel bijval genoot vanwege
het fokkerijgevoel dat het tafereel opriep. Publiek, deelnemers en organisatoren zagen dat het allemaal goed verliep.

Gloire de Fooz ‘buiten categorie’
De Germinaltelgen presteerden voor de
eerste maal op nationaal vlak heel opmerkelijk met tweemaal 1a, driemaal
1b en viermaal 1c tijdens de rubrieken.
Niet minder dan acht kanshebbers voor
de eindzege bij de jonge vaarzen en ge-

stieren

koeien

zoogstellen
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uitstraling in finesse om aanspraak te
maken op de eindzege. Die ging zeer
verdiend naar Gloire.

Ook foutloze kampioen stieren
Bij de stieren waren de ogen vooral gericht op Livret de Fooz (v. Germinal) van
Guy Vanderbecq uit Thieu en Okapi de
Somme (v. Imprudent) van Alain Pestiaux
uit Cognelée. Okapi zette een vlotte
gang neer, showde lengte en een zeer
mooi rond profiel in zijaanzicht en veel
breedte in achteraanzicht. Zijn opponent Livret bezit een sterk bespierde
voorhand en een superbrede achterhand voorzien van mooie, diepgegroefde vleeskussens. De gang was eveneens
correct. Als nestor werd Okapi terecht
kampioen, maar Livret zien we graag
terug. Okapi werd door het voltallige
jurykorps ook uitgeroepen tot algemeen
kampioen.
‘Sinds jaren hebben we niet meer zo’n
groot kampioen bij de stieren gehad’,
becommentarieerde dienstdoend jurylid Carl Heyvaert. ‘Schrijf maar op: Okapi is een foutloze stier.’
Ook over het vrouwelijk vee was de
keurmeester meer dan tevreden. Heyvaert: ‘We hebben zeer homogene reeksen van hoge kwaliteit gezien. De jonge
vrouwelijke dieren waren in tegenstelling tot eerdere nationales beter ontwikkeld in de voorhand. Het beenwerk
was over het algemeen vrij correct. De
gekalfde dieren en de koeien waren extreem in hun vlees en bezaten toch voldoende correct beenwerk. We willen
het wel elke editie zo.’

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale keuring witblauw te Libramont 2009 (kampioenen vetgedrukt)

vaarzen
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kalfde vaarzen kwamen in de centrale
ring. Onder het achttal de jeugdige,
maar al gewichtige verschijning van
Cheri van de Stokerij (v. Timothy) van Roger Monbaliu, het pure vleestype van
Bavaria van Daisel (v. Occupant) van Guy
Perin en Lieven Goddeeris, de krachtige,
brede verschijning van Bonita van Terbeck
(v. Genièvre) van Roggen-Schotsmans en
de pure klasse van Illusion de l’Allemoine
(v. Magistrat) van Daniel en Jean-François Lejeune. Illusion won uiteindelijk,
verdiend.
Bij de koeien was het voor veel liefhebbers een uitgemaakte zaak dat Gloire de
Fooz (v. Lasso), van Eric Coheur in medeeigendom met Frans Vanderbiest, de
kampioenstitel zou binnenrijven. Gloire
was sinds de opening van de beurs te bekijken op de expostand van het stamboek en bulkte van het vlees. De achterhand is zonder meer indrukwekkend.
Er zijn te weinig superlatieven om haar
te beschrijven. Het is een dier ‘buiten
categorie’.
Maar verkoop het vel van de beer niet
voor die geschoten is. In het rijtje andere kanshebbers onder meer Jamaique de Saint Fontaine (v. Hakim) van
Mahoux-Rosmeulen in mede-eigendom
met Van Caeneghemde. Jamaique liet
ook imponerende vleeskwartieren zien,
weliswaar minder dan Gloire, maar liet
het in het beenwerk wat afweten.
Van een geheel ander type, maar heel
fraai om te zien was de krachtige en
diepgebilde 7653 de Focant van het trio
Detal, Peeters en Gijsbrechts. Deze Orphéondochter miste echter de nodige

naam

geb.datum

vader

m.vader

Livret de Fooz
Judicieux d’Izier
Terminus du Fond de Bois
Igoal du Grand Courty
Okapi de Somme
Léandra du Haut d’Arquennes
Hongroise de l’Ecluse
Intime du Molinia
Cheri van de Stokerij
Rafale de Warichet
Bavaria van Daisel
Bonita van Terbeck
Illusion de l’Allemoine
Jamaique de St. Fontaine
7653 de Focant
Equinoxe de l’Ecluse
Gloire de Fooz
Arabesque d’Yvoir
Legende de Fermine
Eprouvette du Bara

26-02-2008
19-10-2007
09-03-2007
26-03-2006
16-04-2005
05-01-2008
26-11-2007
09-10-2007
02-06-2007
05-03-2007
29-09-2006
25-06-2006
05-03-2006
08-09-2005
10-02-2005
19-07-2004
08-03-2004
22-10-2001
21-09-2006
04-07-2004

Germinal
Hesitant
Magnolia
Lasso
Imprudent
Monarque C.
Germinal
Dartagnan
Timothy
Occupant
Occupant
Genièvre SF
Magistrat
Hakim
Orpheon
Lasso
Lasso
Vigor
Occupant
Osborne VT

Notez-le
Haricot
Osborne VT
Radar VT
Calimero
Brutus
Ecrin SF
Veloute
Emigre SF
Galop 5456
Soleil
Emigre SF
Radar VT
Fausto
Lasso
Brutus
Best
Orvet
Heritage
Calimero

gewicht
640
670
867
1030
1120
522
595
561
664
798
711
836
787
923
917
881
903
1044
699
803

h.maat eigenaar, woonplaats
124
129
136
144
144
120
124
123
125
139
131
133
133
135
136
132
139
146
132
133

G. Vanderbecq, Thieu
Group. Ramelot-Renard, Maffe
L. Lamontagne en zoon, Ben-Ahin
Y. en C. Rossomme, Saint-Gérard
A. Pestiaux, Cognelée
G. Van Isacker, Arquennes
G. Perin en A. Adams
L. Besombe, Vitrival
R. Monbaliu, Jabbeke
E. en V. Mathieux, Warisoulx
G. Perin en L. Goddeeris
G. en J. Roggen-Schotsmans, Kersbeek
D. en J.F. Lejeune, Opont
Mahoux-Rosmeulen en Y. Van Caeneghem
E. Detal en H. en G. Peeters en A. Gijsbrechts
P. Lhote en A. Adams
E. Coheur en F. Vanderbiest
G. Beguin, Sombreffe
Ass. Paquay, Izier
M. en J. Sablon
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Blonde d’Aquitaine
Walda zorgt voor het enige Vlaams succes op nationale bij de blondes

Ulyssia (met kalf), kampioene koeien

H

et blonde d’Aquitainekeuringsveld
was met 72 inzendingen iets minder
goed gevuld dan vorig jaar. Het fokbedrijf van Carl Mintjens uit het Antwerpse Oostmalle was de enige Vlaamse deelnemer. De dieren waren van een hoog
kwaliteitsniveau, zowel in hoogtemaat

en lengte als in bespiering, in beenwerk
en in rastype.
Bij de jonge vaarzen kende de Franse
jury, Damien Bellannee en Bernard Linay, de titel 2009 toe aan Deballée (v. Tableau) van Jacques Boesmans uit Huccorgne. Bij de jonge koeien was die eer
weggelegd voor Colombe (v. Regent) van
Marylène Quinet uit Harsin. Bij de volwassen koeien kon de jury niet om Ulyssia (v. Roitelet) van Bernard Stephany uit
Rouvreux heen. Ulyssia liep er met haar
zes jaar zeer elegant bij met een mooie
rastypische, expressieve kop.
De Waalse topfokker Stephany zette zijn
zegereeks daarna voort. Bij de jonge stieren en in de categorie middengroep behaalde hij met respectievelijk Dollar (v.
Aldo) en Chinaro (v. Scout), beide Franse
importdieren, de nationale titels. Bij de
oudere stieren diende Stephany in de ru-

Walda, kampioen oudere stieren

briekskeuring met de eveneens geïmporteerde Aragon (v. Souverain) echter
de duimen te leggen voor de door
Carl Mintjens zelfgefokte Walda (v. Leo).
Deze 1a-zege maakte voor Walda de
weg vrij voor een terechte kampioenstitel.

Limousin
Gilles Lequeux: ‘Kwaliteit van kopdieren zoals op een Franse nationale’

V

oor de limousinkeuring te Libramont had het stamboek Gilles Lequeux als keurmeester benaderd. Voor
Lequeux – die ook wel ‘monsieur Interlim’ wordt genoemd vanwege zijn stu-

Balerine, kampioene vaarzen
Belette, kampioene koeien
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wende kracht achter de veilingen van
het Franse limousinopfokstation te Lanaud – was het een eerste kennismaking
met de Belgische limousinfokkerij.
De keurmeester was na afloop onder de
indruk. Gilles Lequeux: ‘De professionaliteit waarmee de dieren zijn klaargestoomd, is gewoonweg verbluffend. En
de kwaliteit? De kopdieren kunnen zeker mee op een Franse nationale. Ik durf
zelfs te zeggen dat zij een toptienplaats
waard zijn.’
Bij de vaarzen dichtte Lequeux de eindzege toe aan de exceptioneel breed gebouwde Canelle de Lisogne (v. Vesoul) van
Marie-Christine Cassart uit Ciney. Omdat Canelle al vorig jaar kampioene werd
in de categorie vaarzen kreeg zij de titel
‘rappel de championnat’. Hiermee lag de
weg voor een nationale zege open voor
Balerine (v. Utah) van François Collart uit
Waulsort, een jonge, eigengefokte vaars
met harmonie tussen skeletontwikkeling en bespiering.
Bij de koeien ging de eindzege naar de
sterk ontwikkelde en zeer elegante Belette (v. Sergent) van Olivier Chenot uit
Vaux-sur-Sûre.
Pierre Dans-Lamontagne uit Hermallessous-Huy was bij de jonge stieren aan de
winnende hand met Casanova, een Sergentzoon met een indrukwekkend volu-

me en fijn in het vel en de botten. Bij de
oudere stieren wees de keurmeester de
nationale driekleur toe aan de zevenjarige Tarzan (v. Prince) van Marc Boreux.
Een complete stier op goed beenwerk.

Casanova, kampioen jonge stieren
Tarzan, kampioen oudere stieren

