Libramont kleurt
Jury nagenoeg unaniem bij uitverkiezing kampioenen
Outragée, Fatima en Demon luiden de namen van de Belgisch-witblauwkampioenen van Libramont 2006.
Alle drie zijn ze ﬁjn blauwzwartgekleurd. Hun overwinning was zonder discussie, maar wel
zwaarbevochten. De rubrieken puilden uit van goede dieren waarbij het beenwerk weleens een heikel
punt was. Cubitusnakomelingen liepen zich ﬂink in de kijker op deze Belgische nationale.
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ij de eerste reeksen werd meteen al
de toon gezet. Zwartbonte dieren
met veel luxe bespiering en een ﬁjn vel
gingen op kop. Fiert du Molinia (v. Operateur) van Jan en Frans Pauly uit Thy-leChâteau plaatste zich met een extra
brede en luxe onderbil als eerste kandidaat voor de kampioenskeuring bij de
vaarzen. Oxygene de La Bocheroule (v. Ecrin)
van André Pirson uit Sovet deed hetzelfde en met haar superﬁjne vleeslijnen en
staartinplant eindigde ze vóór Winnares
van de Bodemloze Put van maatschap Vereecke uit Watervliet. De Osbornedochter
imponeerde wel in bespiering en rug,
maar kwam in luxe-afwerking iets tekort.
Om echter voor het eremetaal in aanmerking te komen volgden er nog vele
zware rubrieken. Een ronde later kreeg
Outragée du Fond de Bois van de combinatie
Monfort, Mahoux-Rosmeulen uit Les
Avins alle ogen op zich gericht. De dochter van Emigré uit waarschijnlijk de
beste fokkoe van het moment, Licorne
du Tilleul, was de perfectie van breedte,

massa en luxe. Wichita van de IJzer (v. Dandi St. H.) van Hans Vermote uit Polinkhove gooide nog iets meer lichaamsmaten en zeker zoveel massa in de strijd,
maar Outragée verkeerde in bloedvorm.
Wie zou Outragée kunnen verslaan? Girls
du Château Lebrun, de extra lange volle
zuster van de befaamde Cassis? Nee,
zelfs de vaars van Michel en Cédric Lefèvre uit Seneffe kwam er niet aan te pas.
Misschien Vorstin van de Bodemloze Put van
opnieuw Vereecke, die zich met verschillende producten uit eigen fokkerij sterk
manifesteerde in Libramont? Vorstin (v.
Biscuit) wist haar reeks vrij gemakkelijk
te winnen met haar excellente lange en
brede bil. Maar de ﬁjnheid van Outragée
was van hoge kwaliteit. Het enige waar
ze wellicht wat tegenstand kon verwachten, was in het gebruik van de benen.
Daarvoor kwam nota bene een oud-stalgenoot zich melden: Orageuse du Fond de
Bois. Orageuse (v. Calimero) heeft droog
en ﬁjn beenwerk waar ze vlot op stapte.
Bovendien was de vaars van de combinatie Montfort-Ronvaux uit Les Avins sterk
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in haar front. Eén jurylid gaf dan ook de
voorkeur aan haar bij het verdelen van
de titels. Maar de zes andere stemmen
gingen toch echt naar de excellente ﬁnesse van Outragée.

Gesneuvelde reputaties
Bij de koeien waren er ook reputaties
die sneuvelden en inzenders die ontgoocheld raakten. Veel Vlaamse ogen waren
gericht op favoriet Diligence de Fooz van
Armand en Bart Willems uit Sint-JorisWinge. De lange Brusselwinnares was
sterk uitgezwaard en verkeerde in goeden doen. Haar korte stap en haar minder droge staartinplant werden hard afgestraft door de Lassodochter op de
vierde plaats te zetten. Het had net zo
goed één of twee plekken hoger kunnen
zijn. Voor de rubriekszege kwam echter
alleen Polka du Pont de Messe van PierreHenri Christophe uit Fexhe-le-Ht-Clocher in aanmerking. Polka (v. Biscuit)
had de vorm van haar leven en was van
voor naar achter vlees. ‘Eindelijk’, leek
Christophe te zeggen toen Polka op kop

Demon du Ry Neuf Moulin, kampioen
stieren
kwam. Maar had ze ook genoeg ﬁjne
kwaliteit om het grote goud te pakken?
Christian en Laurent Leleux uit Mainvault schoven Etincelle d’Embise naar voren. De dochter van Ubidet heeft dezelfde moeder als Biscuit en komt derhalve
uit een goed nest. Met name haar diepe
onderbil en haar droge staartinplant
brachten haar op kop van de reeks. Eveneens naar de kampioenskeuring ging de
zevenjarige Azalée du Molinia (v. Brulot)
van Fernand en Christian Lambeaux, die
een scherpe strijd uitvocht met de veel
gelauwerde Puissante de Lissoir (v. Cubitus)
van Olivier Marot uit Hour. Uiteindelijk
koos de arbiter niet voor het vele luxe
vlees van Puissante, maar voor het veel
betere beenwerk van Azalée. Het waren
echter niet de oudste koeien die voor de
titel in aanmerking kwamen. Die was
namelijk voor de ruim vier jaar oude en

Voor Vlaanderen was er opnieuw succes
in de stierenrubrieken. Marcel De Cock
uit Opbrakel won meteen de eerste reeks
met de zeer aansprekende Zico van de
Hoelmanshoeve (v. Despote). Een beste ontwikkeling, een mooie droge bespiering,
veel onderbil en goede benen sierden
Zico, die als jongste van de stieren niet
in aanmerking kwam voor het eremetaal. Ook de fraaie zoon van keuringskoe
Davina redde dat niet. Eriscon van de
l’Ecluse (v. Lasso) liet wel een ﬁjne bespiering zien en was sterk in de rug. Nee,
de strijd zou gaan tussen de oudere stieren.
En daar kwamen twee concurrenten elkaar opnieuw tegen. Vorig jaar moest
Wellington van de Bremberg (v. Osborne) het
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aﬂeggen tegen Mandarin du Vieux Château
de Maurenne (v. Despote) van Claude Dewaele uit Perwez, dit jaar moest de arbiter er weer aan te pas komen. Maar nu
kreeg de breedte, de kracht en vooral de
bespiering op en achter de schouder van
Wellington, inmiddels in handen van
Michel Dumoulin uit Malmédy, de voorkeur.
De stierenreeksen waren sterk bezet, de
strijd was hevig. Zo had ook Torpedo van
Attinchova een zware klus. De luxe Turbotzoon van Willems moest het aﬂeggen
tegen de extra lange bil en fraaie staartinplant van Atlas (v. Tenor) van Alex en
Baudouin Lecomte uit Jeneffe. En de grote Atlas werd ook getipt voor het algeheel kampioenschap bij de stieren. Maar
zijn goede formaat was niet overtuigend
genoeg.
De jury was al tijdens de reeksenkeuring
onder de indruk geraakt van de haast
buitenaardse ﬁjnheid van Demon du Ry
Neuf Moulin (v. Finaliste), die in de rubriek
een andere fraaie stier met meer gestalte
aftroefde: Joubert de Ferrière (v. Brutal) van
Léon Henry, Lavoir. Maar Demon van
Jacques en Raphaël Wylock was deze dag
wel in maat, maar niet in kwaliteit te
kloppen. Hij was voorzien van een superbreed front, een rondom bespierde
rug en extreem veel ﬁjnheid in bot en
zijn zwartbonte vel. En wat hem vorig
jaar als jonge reekswinnaar niet lukte,
daarin slaagde hij nu glansrijk. Hij werd
unaniem uitgeroepen tot kampioen.
Alice Booij

Tabel 1 – Rubriekswinnaars Belgisch witblauw Libramont 2006 (kampioenen vetgedrukt)

vaarzen
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zwarte Fatima du Bois Bauloye van Fernand
Chartier uit Mellet. Fatima had zoveel
extra in kwaliteit van bespiering, met
natuurlijk een fraaie ronde rib, veel ontwikkeling en een sterke stap.
Vorig jaar kreeg ze tijdens de kampioenskeuring één stem, maar nu kon het
kampioenschap haar niet ontgaan, alhoewel één jurylid nog een puntje weggaf aan de zwaarste koe van de dag: Caresse de La Claie (v. Seduisant) van Raphaël
en Frédéric Krier uit Halanzy. Ze was wel
imponerend, maar had zeker niet de
breedte van Fatima. Overigens eerde Fatima ook haar vader Cubitus met deze
overwinning. Zijn nakomelingen liepen
zich tijdens deze nationale ﬂink in de
kijker.
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eigenaar, gemeente
M. de Cock, Opbrakel
Adams en Halloy, L’Ecluse
M. Dumoulin, Malmédy
J. en R. Wylock, Jeneffe
A. en B. Lecomte, Jeneffe
F. en J. Pauly, Thy-le-Château
A. Pirson, Sovet
Coheur en Denomerenge, Fooz
Monfort en Mahoux, Les Avins
Monfort en Ronvaux, Les Avins
Vereecke, Watervliet
M. en C. Léfèvre, Seneffe
M. Crevits, Boninne
F. Chartier, Mellet
P. H. Christophe, Fexhe-le-Ht-Clocher
C. en L. Leleux, Mainvault
R. en F. Krier, Halanzy
F. en C. Lambeaux, Buissonville
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