Standaard schofthoogtemeting:
zo zou het altijd moeten

Permissieve schofthoogtemeting:
hoe het eigenlijk niet zou mogen

Aphrodite (l.) hier voorlopig nog op 1b
en Riewke (r.) op 1a

Aphrodite de Bierwa (v. Fétiche),
kampioene vaarzen

Echarpe de Fooz (v. Notez Le),
kampioene koeien

Tragikomisch bo eiend
Bijzondere jurycommissie kent nationale titels toe te Libramont
De keuring te Libramont leek soms op een tragikomisch blijspel. De
hoogtemaatmeting is discutabel en door de speciale kampioenenjury
bleven de juryleden tijdens de finale werkloos. Aphrodite, Echarpe en
Thorgal zijn de nationale kampioenen 2008.

D

e troepen staan geschaard rond de
elektronische meet- en weeginstallatie. Middelpunt van de belangstelling is
de stier Hiri’son du Petit Juju. De stier is al
tweemaal gemeten en behaalt de gestelde
norm van eerste categorie niet. Ondanks
een brief aan de deelnemers dat de stieren slechts éénmaal gemeten worden,
wordt toch een derde poging ondernomen. Het elektronisch scherm geeft 139
centimeter aan, maar gaat, na wat stuntwerk van de begeleiders, richting 140,
141 en geeft, even, 142 centimeter aan.
De toelatingsnorm is gehaald. Maar het
hek is wel van de dam bij de omstanders.
Er wordt een tijdje luidkeels gediscussieerd, waarna het volk afdruipt. Einde verhaal. Of toch niet: de concurrenten spreken de voorzitter van het organisatiecomité aan. Deze laat daarop de stier terugkomen om een nieuwe, vierde meting uit
te laten voeren. De elektronische installatie geeft meteen 142 centimeter aan.

Occupant) van Emile en Vincent Mathieu
uit Warisoulx. Rafale is groter, maar mist
bespiering op de schouder, breedte in de
rug en finesse in de achterhand. Conny
bezit daarentegen een lichte, Franse stand
in de voorbenen. Voor omstanders is er
eigenlijk geen discussie mogelijk. Toch
wordt de scheidsrechter erbij gehaald.
Conny en Rafale moeten opnieuw stappen, zich laten bevoelen en worden van
kop tot teen opnieuw ontleed. Conny
blijft op één.
Dan komt de derde rubriek vaarzen. Germinaldochter Riewke van Slysloberg van
Ivan Brouckaert uit Ruddervoorde krijgt
meteen de 1a-plek toegewezen. Op 1b

staat Aphrodite de Bierwa (v. Fétiche) van de
Waalse fokkers Hubert Duchene en Didier
Pierard uit Maffe. Aphrodite staat aanvankelijk op een vierde plek, maar wordt later herplaatst naar de tweede plek. Het
jurykoppel geeft aan dat de klassering
“af” is. Maar de voorzitter van het organisatiecomité roept de arbiter erbij. Rieuwke belandt op 1b en Aphrodite op 1a. Toch
is Rieuwke top. Enkel een aanmerking op
de gebogen ruglijn is mogelijk. Aphrodite,
een maand ouder, is 6 centimeter kleiner
en weegt beduidend minder.
De zesde rubriek: bij de gekalfde vaarzen
komt Anna van Terbeck (v. Emigré SF) van
Roggen-Schotsmans en Van Duppen achter te staan. Voor haar en op één staat Jamaïque de Saint Fontaine (v. Hakim) van Luc
Mahoux-Rosmeulen, begeleid door een
andere Luikse topfokker Jean-Pierre Montfort. Anna staat er op haar drie jaar heel
expressief voor in bespiering en beweegt
zich vlot door de keuringsring. Dat laatste
kan niet gezegd worden van Jamaïque,
die bijna van gelijke leeftijd, een gelijk ge-

wicht en een gelijke hoogtemaat is. Maar
ditmaal is er geen tussenkomst van een
scheidsrechter.

Vallende ster
Nieuw op deze nationale is dat de kampioenschappen niet meer door de werkende
juryleden worden toegekend, maar door
de voorzitter van het stamboek en de
twee ondervoorzitters. Bij de vaarzen
duidt de kampioensjury Aphrodite als
eindlaureaat aan. ‘Ze is een correct dier,
fijn in de bespiering en met enorm veel
vleeskwaliteiten’, luidt het commentaar.
Wie echter de kampioene na de keuring
op de tentoonstellingsstand van het stamboek zag, één tussenplek verwijderd van
de plaats van... Anna, weet beter.
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Voor het kampioenschap bij de koeien
verschijnen letterlijk enkele zwaargewichten ten tonele: Outragée du Fond de
Bois (v. Emigre SF) van Jean-Pierre Montfort uit Les Avins en Luc Mahoux-Rosmeulen uit Pailhe, 134 centimeter voor 971
kilogram, Mirabelle du Sart (v. Cubitus) van
Roland Baudoin uit Franc-Waret, goed 141
centimeter en 971 kilogram, en Echarpe de
Fooz (v. Notez Le) van Coheur en Zander
uit Fooz, 139 en 978 kilogram. Geen van
de drie koeien benadert de perfectie,
vooral vanwege foutjes in het beenwerk
op stand of in de gang. Dat is geen probleem voor Girls du Château Lebrun (v. Cubitus) van Michel en Cédric Lefevre uit
Seneffe. Girls, die wellicht de meest fraaie
verschijning voor het oog is, kan echter
niet overtuigen door haar krappe gewicht
van slechts 854 kilogram. Uiteindelijk
kent de kampioensjury de titel toe aan
Echarpe de Fooz. ‘Echarpe is van het pure
vleestype, groot en lang, met een vlotte
gang, maar met een klein foutje in de
beenstand’, aldus het commentaar. ‘Een
foutje dat niet opweegt tegen de superieure broekbespiering in de achterhand.’
De vreugde voor de eigenaars is, bijna,
van zeer korte duur. Tijdens de kampi-

oensceremonie valt Echarpe van het podium. Gelukkig zonder blijvende schade.

Leeg of vol?
Wat zullen de voormannen uit het ras
doen in de finale bij de stieren? Op het
strijdtoneel verschijnt immers de eerder
vernoemde Ecrinzoon Hiris’on du Petit Juju
van Gérard en Olivier Jaspart uit Beauraing die bulkt van mooie, expressieve
vleeskwartieren, maar waarvan, zoals al
vermeld, de hoogtemaatmeting discutabel is. Bovendien is ook de teelbalzak
leeg.
Of wordt het Thorgal van ‘t Kookshof (v. Radar VT) van Philippe Lhote uit Bastogne in
mede-eigendom met Robert Marenne?
Thorgal had met duizendste gemak zijn
rubriek gewonnen dankzij een soepele
tred, een mooie harmonie tussen hoogtemaat en breedte, gewicht en een beste
vleesbelijning in de broek. En hij heeft de
balzak vol.
Na lang wikken en wegen krijgt Thorgal
de kampioenstitel toegekend. Wat later
wordt hem ook het algemeen kampioenschap toebedeeld.
Guy Nantier

Tabel 1 – Rubriekswinnaars Belgisch witblauw te Libramont 2008 (kampioenen vetgedrukt)
categorie naam dier

geb.datum

vader

m.vader

stieren

16-10-2006
04-09-2006
06-05-2006
05-08-2005
07-05-2005
07-01-2007
29-10-2006
07-09-2006
25-06-2006
26-03-2006
08-09-2005
14-03-2005
19-07-2004
04-12-2003
06-04-2003
02-03-2003
04-06-2002

Genièvre SF
Notez Le
Jasmin
Radar VT
Ecrin
Davidson
Dafydd
Fétiche
Genièvre SF
Fausto
Hakim SF
Ecrin SF
Lasso
Emigre SF
Cubitus
Cubitus
Notez Le

Imprudent
Cubitus
Biscuit
Cubitus
Osborne VT
Radar VT
Bivouac
Radar VT
Emigre SF
Orfevre
Fausto
Lasso
Brutus
Guliver
Uranus
Electeur
Seduisant

Veel discussie over de plaatsing
vaarzen

Juryleden buitenspel
De eerste rubriek vaarzen wordt gekeurd.
Er is direct een succes voor een Vlaamse
inzending. Op kop het mooie vleestype
van Conny van de Overnellehoeve (v. Davidson) van André van Rossem uit Ternat. Op
de tweede plek staat Rafale de Warichet (v.

Thorgal van ‘t Kookshof (v. Radar VT),
kampioen stieren en algemeen kampioen

koeien

Diesel du Baty de l’Eprave
Pacha du Sart
Bambino van de Ijzer
Thorgal van ‘t Kookshof
Hiris’on du Peitit Juju
Conny van de Overnellehoeve
Astrydd de Bierwa
Aphrodite de Bierwa
Bonita van Terbeck
Odelette de Chardeneux
Jamaïque de St. Fontaine
Farandole de l’Ecluse
Equinoxe de l’Ecluse
Outragée du Fond de Bois
Mirabelle du Sart
Girls du Château Lebun
Echarpe de Fooz

gewicht hoogtemaat eigenaar, gemeente
732
802
915
1049
1010
540
587
600
661
715
792
749
791
918
971
854
978

130
134
137
141
142
121
124
122
128
134
132
133
132
134
141
137
139

M. en C. Marchal, Martouzin-Neuville
R. Baudoin, Franc-Waret
G. Bulcke, Knokke-Heist
P. Lhote en R. Marenne, Bastogne
G. en O. Jaspart, Beauraing
A. Van Rossem, Ternat
H. Duchene en D. Pierard, Maffe
H. Duchene en D. Pierard, Maffe
Roggen-Schotsmans, Kersbeek
A. Boclinville-Marot, Bonsin
Mahoux-Rosmeulen, Pailhe
G. Perin en A. Adams, Grandhan
P. Lhote en A. Adams, Bastogne
J. P. Montfort en Mahoux-Rosmeulen, Les Avins
R. Baudoin, Franc-Waret
M. en C. Lefevre, Seneffe
E. Coheur en D. en M. Zander, Fooz
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