Hoge spanning
Agribex anno 2005 zaak van Waalse vleesveefokkerij
Agribex 2005 zat weer vol emoties. Bij de witblauwen werd Cassis de koningin, terwijl Giboulée na
15 jaar weer een grote overwinning naar het fokbedrijf de Saint Fontaine bracht. In het Blonde
d’Aquitaineras was er voordeel voor de Waalse fokkerij aangevoerd door fokker Bernard Stephany.
Alice Booij, Guy Nantier en fotografe Nele Verhelst zetten de zaken in woord en beeld.

Blonde d’Aquitaine
Investeren in beenwerk van de stieren belangrijk voor de toekomst

M

et iets minder dan tachtig dieren
verdubbelde de nationale keuring
van het Blonde d’Aquitaineras in aantal in
één jaar. De rubrieken met vrouwelijk vee
waren van een degelijk, goed niveau met
veel raskenmerken en voldoende fijnheid
in de dieren. In de rubrieken stieren was
het beenwerk niet altijd onbesproken.
‘Het mindere beenwerk kan een hypotheek leggen op de toekomst’, stelde de
Zuid-Franse keurmeester Henri Vaissière
uit Sault de Navailles. ‘Investeren in moe-

derlijnen is belangrijk en moet, maar je
mag de mannelijke impact niet uit het oog
verliezen.’ Henri Vaissière was verder blij
met de ‘naturelle’ conditie van de dieren
die in zijn thuisland op een nationale soms
wel eens te ruim is.
Annette Vanderroost uit het Waalse Graty
eiste de twee titels op van beste in België
gefokte Blonde d’Aquitainedieren met
Upelle (v. Opale) in de categorie vrouwelijke
dieren en met Urbi (v. Nestor) bij de stieren.
Bij de vaarzen ging de kampioenstitel naar

Upelle, beste in België gefokte
vrouwelijke Blonde

Urbi, beste in België gefokte
Blondestier

De Agribexkampioenen 2005 (v.l.n.r.): Ulyssia, Indienne, Uruguay en Ajax
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Ulyssia van Bernard Stephany Godet uit
Rouvreux. De Roiteletdochter imponeerde met haar lengte en fijnheid in bespiering. De superioriteit van Ulyssia zat ook in
het brede en lange bekken en de sprekende, rastypische kop met afhangende horens. Bij de koeien ging het erelint naar
de ‘doyenne’ van de deelneemsters: de
twaalfjarige Indienne (v. Calimero) van Luc
Debel uit Ruiselede. Indienne is een goed
ontwikkelde Blonde die excelleert in het
rastype en het bekken met een mooie ingebedde staartinplanting.
Ajax (v. Taz) haalde voor zijn eigenaar/fokker Frans Robberechts uit Merchtem de
eindzege binnen bij de jonge stieren. Ajax
zette een rastypisch exterieurplaatje neer
met een zeer breed bekken en een prima
broekbespiering. Bernard Stephany haalde een tweede titel binnen met Uruguay in
de categorie oudere stieren. Met veel rastype en een mooi compromis tussen skeletontwikkeling en bespiering zette Uruguay
(v. Ravissant) van alle finalisten het betere,
droge beenwerk neer.

Witblauw
Cassis met stip en Giboulée met prik

Giboulée de St. Fontaine kreeg vier stemmen op zeven

E

en gedecideerd, kordaat knikje gaf
keurmeester Vincent Barbe. Het was
nú duidelijk. Diligence de Fooz mocht zich
aan de kop van haar reeks opstellen. Een
zucht van verlichting slaakte eigenaar
Bart Willems uit St.-Joris-Winge die achter
de Lassodochter aanliep. De luxe achterhand en de jeugdige uitstraling van Diligence waren fenomenaal, maar de massa
van Precieuse de Maffe (v. Lasso) verdiende
ook waardering, aldus het twijfelende juryduo. Het hart van Willems zat zichtbaar
in de keel toen Michel Cauchie als arbiter
werd gevraagd zijn oordeel te vellen. De
koeien werden opnieuw losgetrokken,
Cauchie wikte en woog en met een ferme
tik bekrachtigde hij de rubriekszege van
Diligence. Uit het publiek klonk een oerkreet van vader Willems en de fokker van
Diligence, Eric Coheur, reageerde geprikkeld vanwege de zeer lange aarzeling.

Lange erelijst
De spanningen liepen hoog op tijdens
de nationale keuring witblauw te Brussel.
Diligence was van tevoren als grote kanshebster getipt, maar de zware strijd in de
rubriek maakte duidelijk dat de fantastische koe ook te kloppen was. Na haar kalving is haar voorhand het minst sterke
punt gebleven en ook in beengebruik is ze
niet onberispelijk, ondanks dat haar fokker de Lassodochter in hoog tempo door
de ring showde. De kampioensvaars 2004
zou het eveneens moeilijk krijgen in de
finale met een keuringscoryfee met een
grote erelijst: Cassis du Château Lebrun.
Cassis, van fokker en eigenaar Michel
Lefevre uit Seneffe, was als vaars kampioe-
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Vierde nationale titel voor Cassis du Château Lebrun

ne in zowel Doornik als Brussel en als koe
wist ze ook al in Libramont te winnen. In
Brussel vertoonde de Cubitusdochter een
maximale conditie, haar bevleesdheid
was imponerend en vooral haar voorhand
was superbreed. En daarmee onderscheidde ze zich duidelijk van Diligence,
die uiteindelijk met vier stemmen van de
jury tegen twee het nakijken had. De laatste stem van het zeventalige jurykorps
kreeg Polka du Pont de Messe, de grote, lange
dochter van Biscuit uit de fokstal van
Pierre-Henry Christophe uit Fexhe-le-HtClocher. Polka had massa, was sterk in de
rug en ze stapte stevig door de ring. Maar

het beenwerk was iets grover en Polka
miste de allerlaatste snit in bespiering.

Zoek het ideale compromis
‘Zoek het ideale compromis tussen hoogtemaat, bespiering en beenwerk’, zo luidde de boodschap van juryvoorzitter Jean
Pol Jaspart vooraf aan zijn keurmeesters.
Vooral in de zeer sterke ochtendrubrieken hielden de heren er zich keurig aan.
In de eerste reeks vaarzen diende meteen
een scherprechter eraan te pas komen om
de winst toe te wijzen. Zappa van het Hof ter
Zilverberg (v. Artaban) van Patrick Vandecandelaere uit Moorslede gooide haar

Tabel 1 – Rubriekswinnaars Agribex 2005 (kampioenen vetgedrukt)
categorie naam dier

geb.datum gew. vader

m.vader

eigenaar, woonplaats

enorme ontwikkeling en mooi cilindrische type in de strijd. De arbiter besliste
ten gunste van de meer brede verschijning en de nog fijnere bevleesdheid van
Papillote du Fond de Bois (wederom een
dochter van Lasso) van Jean-Pierre Montfort uit Les Avins.
De kampioenskeuring bij de vaarzen
bleek achteraf echter een onderonsje
tussen twee andere dieren: Roulade van
het Kookshof en Giboulée de Saint Fontaine.
De Radardochter Roulade van Philippe
Lhote uit Bastogne had door haar ruime
lichaamsmaten – ook al via de arbiter – de
rubriekswinst op haar naam geschreven.
Bij het kampioenschap kwam Roulade
echter Giboulée tegen, de oudste dochter
van KI-stier Elan SF van Luc Mahoux uit
Pailhe en in mede-eigendom met Louis
Deweerdt uit O.L.V. Waver. Haar lange,
moderne kruis, voorzien van een superbrede bespiering en fraaie onderbil, waren voor vier van de zeven juryleden reden om voor haar te stemmen. Het was
voor de familie Mahoux de eerste keer
sinds 1990 dat zij een nationale titel mee
naar huis mocht nemen. De andere drie
stemmen gingen naar Roulade.
Verbazingwekkend toch wel was dat
Nouvelle du Fond de Bois geen voorkeursstem kreeg. De Calimerodochter van
Jean-Pierre Monfort imponeerde vooral
in achteraanzicht door fijn, luxe vlees en
een mooie staartinplant, maar dichtte de
jury haar nog te weinig finesse toe?

Nu nog toelichting
De juryleden kregen tijdens deze Agribexeditie te maken met vernieuwing. Zo
werd er gekeurd in wisselende koppels

Na 15 jaar weer een nationale titel voor fokbedrijf de Saint Fontaine te Pailhe
om de objectiviteit te verhogen. Ook
werd hun gevraagd de geselecteerde dieren niet voor de keuring te bezoeken. Het
enige wat nu nog ontbreekt, is de toelichting na de plaatsing. Inzenders en publiek

Decor de Belle Eau, met unanimiteit kampioen bij de stieren
stieren Echo de L’Ecluse
30-05-’04
Fiacre d’Izier
19-10-’03
Demon du Ry Neuf Mo
13-06-’03
Wannus van de IJzer
03-05-’03
Permis de la Beole
20-03-’02
Decor de Belle Eau
15-01-’01
vaarzen Papillote du Fond de Bois 27-02-’04
Wilma van het Kruisborre 07-12-’03
Ombrelle de Biert
25-07-’03
Decalquee de l’Ecluse
10-04-’03
Roulade van ‘t Kookshof 03-04-’03
Nouvelle du Fond de Bois 28-12-’02
Giboulée de St. Fontaine 29-09-’02
koeien Merveille de la Bocheroule 10-01-’02
Polka du Pont de Messe 01-12-’01
Diligence de Fooz
04-09-’01
Anastacia de l’Ecluse
04-12-’00
Balalaika de Fooz
21-09-’99
Cassis du Château Lebrun 17-04-’99

663
772
976
1052
1099
1145
595
722
685
698
691
830
814
817
965
800
901
922
936

Lasso Artaban J. en P. Lepage, Focant
Haricot Osborne Ass. Paquay, Izier
Finaliste Faubourg J. en R. Wylock, Jeneffe
Osborne Guliver
R. De Smet, Idegem
Mistral Ebaucheur E. Rabeux, Martouzin-Neuville
Cubitus Oscar
Ass. Wilmet-Verlee, Flostoy
Lasso Osborne J. P. Monfort, les Avins
Diabolo Opkapi
R. Orinx, Asse
Despote Vaniteux F. Daxhelet, Ermeton-sur-Biert
Rhodos Opkapi
A. Adams, l’Ecluse
Radar Cubitus Ph. Lhote, Bastogne
Calimero Guliver
J. P. Monfort, Les Avins
Elan
Osborne Mahoux Rosmeulen/Deweerdt
Lasso Vigoureux A. Pirson, Sovet
Biscuit Taquin
P.-H. Christophe, Fexhe-le-Ht-Cl.
Lasso Hebreu A. en B. Willems, St-Joris-Winge
Lasso Bourgogne A. Adams, l’Ecluse
Emu
Hebreu E. Coheur, Fooz
Cubitus Electeur M. Lefevre, Seneffe

hebben immers recht op tekst en uitleg,
vooral wanneer er discussie is. Wellicht
dat dit kan, na een opleiding ertoe. Overigens hadden de juryleden niet in elke
eindstrijd een verschil van mening. Het
kampioenschap bij de stieren was unaniem voor Decor de Belle Eau (v. Cubitus)
van het landbouwvennootschap WilmetVerlee uit Flostoy. In de rubriek eindigde
Decor nipt voor de zware vleesmassa (met
1260 kg de op één na zwaarste van de dag)
van Tony van het Bareelhof (v. Radar) van
Marc Bauwens uit Wakken. Maar Decor
combineerde wat meer lengte en luxe
met een zeer brede bil. In de finale rekende Decor af met de nationaal kampioen
2005 te Doornik, Permis de la Beole (v.
Mistral) van Etienne Rabeux uit Martouzin-Neuville. Permis zette eveneens veel
vlees neer, maar kwam in lengte net even
tekort. Een pluim ten slotte voor Regina
De Smet uit Idegem die voor een eerste
deelname met Wannus van de IJzer (v.
Osborne) rubriekswinst bij de stieren
wist te behalen.
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