Spannende vaarzenrubrieken, knappe koeienprijskampen en een uitzonderlijk goede lichting dekstieren. Het waren de ingrediënten van de 18e
editie van de nationale keuring te Libramont. Een volmaakte presentatie
als inleiding op de viering van dertig jaar Belgisch-witblauwstamboek.

Z

ou dé nationale keuring te Libramont
een ingehouden manifestatie worden? De weken voorafgaand aan de keuring
was er opvallend weinig animo te bespeuren zowel aan Vlaamse als aan Waalse fokkerszijde. Maar dit veranderde op de vooravond van de keuring toen de koeien voor
de tentoonstellingsstand van het Belgischwitblauwstamboek werden aangevoerd.
Folie des Pahys bleek de grote kanshebster
voor de titel bij de koeien. Bij de vaarzen en
stieren durfde bijna niemand namen te
noemen.

Spannende vaarzenrubrieken
De keuringsdag startte met spannende
vaarzenrubrieken. Namara van het Perenhof,
de Osbornedochter van Louis Deweerdt in
mede-eigendom met maatschap MahouxRosmeulen uit Pailhe, zette de toon met
een eerste, felbevochten rubriekswinst. De
zwartbont gekleurde Namara bezat een
mooie ontwikkeling en een belijnde, expressieve achterhand, maar ze kreeg van de
juryleden een aanmerking op het achterbeenwerk.
Haar opponent, Ombrelle de Biert (v. Despote)
van Frederic Daxhelet uit Ermeton-surBiert, was evenmin foutloos in het beenwerk. Ombrelle toonde meer breedte dan
Namara, maar was wel de mindere in ontwikkeling. Namara mocht uiteindelijk
naar de finale, waarin zij één stem van de
zevenkoppige jury achter haar naam kreeg.

Ook de krachtig gebouwde Fatima du Bois
Bauloye van Fernand Chartier uit Mellet
ontving in de finale de voorkeursstem van
één jurylid. Fatima (v. Cubitus) won in een
spannende rubriek van Meloen van het Negenbonder (v. Osborne) van Rigo LenaersRubens uit Vliermaal. Meloen was puurder in type en jeugdiger in aanblik, maar
woog wel honderd kilogram minder dan
Fatima.
Curieuse de Waleffes (v. Despote) van Manu

mers twee rubriekszeges op vijf binnen te
halen. De winst van Napoleondochter Parfum van het Oud Hof van Filip Taveirne uit
Poesele was onomstreden.
Voor de overwinning van Tasmina van de
Wolvendreef (v. Bruegel) van de gebroeders
Theunis diende de scherprechter opgetrommeld te worden. Auberge du Coin (v. Radar van Terbeck) van Mailleux-Dony uit
Braibant stond met een goed gevulde
broek en een goed gebruik van het ietwat
koehakkig beenwerk vanaf de aanvang op
1a. Tasmina – groter, eleganter en met een
betere lendenpartij en een betere bespiering in de schouder, maar met een minder
bespierde achterhand dan Auberge – stond
op 1b. Na tussenkomst van de scherprechter werd er van plaats gewisseld.
Folie des Pahys maakte haar rol als pretendente op de titel waar. Met haar mooie

categorie

naam dier

stieren

Mandarin Vx Ch Maurenne
Demon du Ry Neuf Moulin
Joubert de Ferriëre
Andy van de Schilberg
Tony van het Bareelhof
Namara van het Perenhof
Granada de Wayaux
Curieuse de Waleffes
Enseigne de Fooz
Fatima du Bois Bauloye
Fable d’Embise
Folie des Pahys
Etincelle d’Embise
Tasmina van de Wolvendreef
Puissante de Lissoir
Parfum van het Oud Hof

vaarzen

koeien

geboortedatum
07-10-2003
13-06-2003
23-04-2003
05-11-2001
12-10-2000
15-07-2003
07-04-2003
22-01-2003
05-11-2002
22-04-2002
22-03-2002
23-06-2001
30-01-2001
06-09-2000
02-06-1999
05-12-1997

vader

moedersv.

gewicht

hoogtemaat

Despote
Finaliste
Brutal
Vigoureux
Radar VT
Osborne
Falco
Despote
Torrero
Cubitus
Biscuit
Osborne
Ubidet
Bruegel
Cubitus
Napoleon

Torrero
Faubourg
Amoureux
Brutus
Makro
Radar SF
Lasso
Artaban
Fausto
Sagitaire
Garin
Satin SF
Brulot
Urbain
Reveur
Galopeur

732
932
925
1154
1280
—
641
682
—
885
825
—
862
835
942
1000

132
136
138
144
144
129
124
128
127
138
133
133
134
137
140
140

Een nationale titel voor Vlaams f okproduct Tony van het Bareelhof
breedte, de strakke ruglijn, prima beenwerk en de met fijne vleeskussentjes gevulde achterhand legde de Osbornedochter in haar rubriek onomstreden beslag op
de eerste plaats. In de finale kreeg ze van
de jury zes op zeven stemmen. Enkel Parfum wist een stemmetje binnen te halen.

Volmaakt einde
De rubrieken stieren waren tijdens deze
18e editie van een zeer hoog niveau.

Curieuse de Waleffes (v. Despote), kampioene vaarzen

C. Dewaele, Perwez
J. Wylock, Jeneffe
L. Henry, Lavoir
L. Dewaele, Thiméon
M. Bauwens, Wakken
mts. Mahoux-Rosmeulen, L. De Weerdt, Pailhe
S. Lempereur, Wayaux
M. Laruelle, Faimes
E. Coheur, Fooz
F. Chartier, Mellet
C. en L. Leleux, Mainvault
J. P. Marcourt, Ouffet
C. en L. Leleux, Mainvault
gebr. Theunis, Glabbeek
O. Marot, Hour
F. Taveirne, Poesele

Tabel 1 – Rubriekwinnaars Libramont 2005 (kampioenen vetgedrukt)

Volmaakt Libramont
Laruelle uit Faimes kreeg ondanks een ‘afgesneden’ bilbespiering vijf stemmen op
zeven en dus de kampioenstitel toegewezen. Curieuse was van alle finalisten de
breedste in de voor- en achterhand. Die
breedte had haar in de rubriek ook al winst
opgeleverd ten nadele van de meer diepgebilde Despotedochter Enjoleuse de la Chevratte van Filip Taveirne en Stefaan Vereertbrugghen.
Bij de koeien wisten de Vlaamse deelne-

eigenaar, gemeente

Droog en sterk beenwerk, hoogtemaat,
gewicht en veel vleesaanzet waren present. De rubriekswinst was nooit bediscussieerbaar, behalve in de jongste categorie. Het leidde tot dé verrassing van de
dag met in de hoofdrollen Mandarin du
Vieux Chateau de Maurenne en Wellington
van de Bremberg. Mandarin (v. Despote) van
Claude Dewaele uit Perwez miste vleeslijnen in de achterhand. Zijn secondant,
Wellington (v. Osborne) van de gebroe-

ders Theunis, presenteerde met een leeftijdsverschil van één maand honderd kilogram meer, naast een betere schouderbespiering en meer vleesexpressie in de
broek. Mandarin kreeg echter de voorkeur van de jury.
De twee prijskampreeksen met de oudste
stieren waren een lust voor het oog: stieren met massa en hoogtemaat die voor
hun leeftijd vlot in de gang waren. Andy
van de Schilberg (v. Vigoureux) van Luc De-

Folie des Pahys (v. Osborne), kampioene koeien

waele uit Thiméon en Tony van het Bareelhof
(v. Radar van Terbeck) van Marc Bauwens
uit Wakken wisten beslag te leggen op de
1a-plaatsen. Tony van het Bareelhof kreeg
nadien in de finale voor zijn geweldig bespierde voorhand en diepe bilbespiering
de volle winst van de zevenkoppige jury,
een prachtige en krachtige overwinning
derhalve.
‘Het is lang geleden dat er zo’n kwaliteit
bij de stieren werd neergezet’, luidde na
afloop het lovende commentaar van JeanPaul Jaspart, voorzitter van het Belgischwitblauwstamboek. De stierenrubrieken
zorgden voor een volmaakt einde van een
volmaakte dag. Het feest naar aanleiding
van dertig jaar Belgisch-witblauwstamboek en tien jaar internationaal Belgischwitblauwstamboek kon met gerust gemoed worden ingezet.
Guy Nantier
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