Agribex zwartbont

Clementine des Grands Trix (v. Gibson),
kampioene vaarzen
Productie: 33 977 3,93 2,98 l.l.

Unanime du Routeu (v. Cevis),
kampioene midden
Eerste lijst: 305 7918 4,22 3,23

Minouche des Grands Trix (v. Gibson),
reservekampioene vaarzen
Productie: 69 1475 4,20 2,95 l.l.

Séverine des Grands Sarts (v. Leduc),
reservekampioene midden
Tweede lijst: 305 731 4,92 3,65

Quenelle du Routeu (v. Rudolph),
kampioene senioren
Derde lijst: 305 11.826 4,31 3,34

Alleitje (v. Magnum),
reservekampioene senioren
Vierde lijst: 305 8781 4,34 3,38

Alleitje naa st Quenelle
Waalse topfokkers met al le nationale titels aan de haal
Rudolphdochter Quenelle du Routeu maakte de beste beurt op de
nationale prijskamp in Brussel. Na de zege bij de zwartbonte senioren
haalde de pupil van Loozen ook het algemeen kampioenschap binnen.
Magnumdochter Alleitje kreeg daarin de secondantenrol toebedeeld.

‘I

k kies koeien die ik zelf graag naar
huis mee zou nemen.’ Jurylid John
Gribbon voorzag de zwartbontrubrieken
op de nationale prijskamp van smakelijk
commentaar. Veel meer dan zijn Duitse
collega Guido Simon bij roodbont had hij
oog voor ritme en gevoel voor show bij het
aanwijzen van de zwartbonte kampioenes.
Vooral in de oudste categorie probeerde de
Engelsman veel spanning in zijn keuzen te
leggen. Tevergeefs, want net in die ﬁnale
was sprake van een uitgesproken titelkandidate. Ondanks dat ze elf maanden in lactatie is, verkeerde de zevenjarige Quenelle
du Routeu in bloedvorm. Geen spiertje te
veel en nog ruim voldoende bloei in de
uier: geen wonder dat haar naam al geruime tijd door de gangen van paleis 11
had gecirculeerd als gedoodverfde overwinnaar.
Voordat de Rudolphdochter van Robert
Loozen uit Charneux de verlossende tik op
de ﬂank kreeg, nam Gribbon ruim de tijd
om de vier ﬁnalisten uitvoerig te bestuderen. Aurana du Bois Seigneur (v. Storm) van
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Eddy Pussemier uit Ophain-Bois-Seigneur
was één van die vier. De Stormdochter
straalde ﬁnesse uit en toonde een mooie
kruisbreedte, maar kon moeilijk tippen
aan de showallure van Comestar Leadertelg Truus van debutant Lode Vandecaveye
uit Westvleteren. De oplopende lijn, de ﬁjne hals en de witte kleur maakten van
Truus een frisse en elegante verschijning,
die ook Gribbon leek te appreciëren. De
Leaderdochter, meteen ook de jongste van
het kwartet, kreeg tot grote vreugde van
haar eigenaar een eervolle vermelding op
haar naam.
Gribbon vervolgde zijn traject. Zou Magnumtelg Alleitje in Brussel nog potten breken? Al vaak was ze aanwezig op keuringen
her en der in Vlaanderen, maar een nationale titel ontbrak nog op haar erelijst. Aan
een goede keuringsconditie ontbrak het de
zwarte pupil van Alfons Hoefkens uit Kontich in elk geval niet: Alleitje kalfde eind
oktober en oogde met haar brede lijf krachtig als altijd. Met een kalving meer op de
teller verdween haar uier niet meer zo
strak onder de ribben als die van Quenelle.

Net dat punt was doorslaggevend in de ﬁnale. Quenelle haalde de nationale zege
binnen, terwijl Alleitje het reservekampioenschap kreeg opgespeld. Dezelfde keuze
maakte Gribbon bij het algemeen kampioenschap.

Opnieuw Du Routeu
Het fokbedrijf ‘Du Routeu’ van Georges en
Louis Frippiat uit Jenneville, eveneens de
fokkers van Quenelle, wierp in de middenklasse opnieuw zijn pupillen in de strijd.
Unanime du Routeu was zonder meer de
meest overtuigende. De dochter van de
minder bekende Kregnol Mandel Cevis (v.
Mandel) etaleerde haar ﬁjn beaderde en degelijk opgehangen uier glansrijk in de ring.
Haar even vlakke kruis vervloeide in mooie,
open geplaatste ribben die voldoende diep
en ﬁjn waren uitgesneden. Haar stijlvolle
en hoge front maakten het plaatje compleet. Met die typische showkenmerken
hield de Cevisdochter de fraaie Derrytelg
Faustine du Colombier van Pierre Meurs uit
Obaix op afstand. Deze laatste blonk met
name uit in achteruier en breedte van het
kruis en kon dankzij die kenmerken toch
een plaatsje in de eindstrijd veroveren.
Ook van oud-kampioene Séverine des Grands
Sarts (v. Leduc) van Alain en Guy Dumez uit
Boncelles kon veel verwacht worden. Séverine had zes weken geleden gekalfd en was
sinds haar vorige optreden in Brussel ﬂink
uitgezwaard. Haar ﬁjne snit, haar mooie
wig en haar diepe ribben waren kenmer-

kend. ‘Een eenvoudige winnaar’, zo typeerde John Gribbon de Leductelg. Vooral vanwege haar hogere achteruier kreeg Séverine de voorkeur boven Skywalkertelg Jessica
van Pierre Leboutte uit Verlée, die zich
door haar fraaie melktype en balansrijke
lijf tot het selecte clubje ﬁnalisten mocht
rekenen.
Leboutte hield in de slotstrijd meer koeien
in de running voor de titel. De fraaie Carrure de Chantrine (v. Schering) bezat goede
verhoudingen in haar ﬁjntypische skelet.
Onder de fraaie kruispartij was een sterk
opgehangen uier met een degelijke ophangband te zien. Het stel glasharde benen
bracht de Scheringdochter op kop van de
reeks vóór Melody de Chauveheid van Daniel
en Xavier Lambotte uit Chevron.
De middenklasse groeide uit tot een Waals
onderonsje. Na Unanime, Faustine, Séverine en Carrure mocht de melktypische Cinty
Black de Bois Seigneur (v. Integrity) van het
gelijknamige fokbedrijf van Eddy Pussemier uit Ophain-Bois-Seigneur het vijftal
ﬁnalisten vervolledigen.
Na een uitvoerige beschrijving van de titelkandidates begon Gribbon opnieuw tussen de koeien te zigzaggen: van Unanime
opnieuw naar Séverine, even halt houden
en doorgaan richting Chantrine, een bedenkelijke blik werpen, opnieuw versnellen en aantikken. Het krachtige gebaar viel
dit keer op de rug van oud-kampioene Séverine, die de reservestek bemachtigde. Als
kampioene koos Gribbon ‘een jeugdige koe

Quenelle ook na elf maanden lactatie
in bloedvorm
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met ontzettend veel toekomst’, zo dicteerde hij door de luidsprekers. Pas na de uitleg
baande het jurylid zich opnieuw weifelend
zijn weg tussen de koeien. Zijn keus was
echter allang bepaald: Unanime kreeg de
driekleur om de brede borst gehangen.

Succesvolle tweeling Gemma en Gemmie

Dubbel voor Broers
Waar Hubert Broers uit Gomze-Andoumont zich in de oudere categorieën moeilijker kon laten gelden, lag dat in de eerste
reeksen helemaal anders. De Gibsontelgen
Minouche en Clementine des Grands Trix kregen de voorkeur bij de jongste en daaropvolgende rubriek. Minouche getuigde van
veel jeugd, had een mooie wig in het skelet
en combineerde haar fraaie vooruier met
een strakke ophangband.
Op het gebied van balans scoorde haar even
stijlvolle halfzus Clementine net een fractie
beter. Deze Gibsontelg stond eveneens garant voor een ﬁjn skelet en glasharde benen waartussen een malse melkklier hoog
onder de staart verdween.
Datzelfde punt vormde ook een troefkaart
voor Diamant Sandy van Guy Op ’t Roodt uit
Geel. De elegante en jeugdige Sandy combineerde haar degelijke uier met een ﬁjn
skelet en een gepaste voorhand waarmee
ze halfzus en stalgenote Diamant Storrie (v.
Stormatic) op afstand hield. Wat betreft
lengte van de ribben was Clementine beide
de baas, zodat de reekswinst op haar naam
kwam.
Broers zond nog meer kanshebbers naar
Brussel. De grote Championdochter Cristalline des Grands Trix toonde veel lengte en
was zichtbaar een halfzus van Lucienne de
Sainte Begge van Bernard Declippeleir uit
Coutisse. Lucienne toonde een mooie wig
en ﬁnesse in de gelederen. Haar sterke
bovenlijn en fraaie lichaamsovergangen
Spanning in de ring tijdens de grote reeksen
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Wis Aerts voert Gemma al pratende naar
de reservetitel
Ze zijn de showring gewend, de tweeling Gemma en Gemmie (Sovereign x
Shockwave) van Wis en Jan Aerts uit Minderhout. Gemmie werd vaarzenkampioene op Agriﬂanders dit jaar, Gemma won
het vaarzenkampioenschap in Oostmalle
in 2004 en beide kregen 88 punten. Nu

maakten haar tot een waardig kopnummer.
De snelste beslissing viel in de reeks met
Wara B. Pop (v. Allen) van Stephan Cuvelier
uit Poperinge. Gribbon zette het vijftal in
amper vijf minuten op rij. De gitzwarte
Wara toonde mooie verhoudingen in het
skelet, sterke benen en een prima opgehangen uier. Vooral op dat punt wist de Allendochter de Franse Ursula de Follezou (v. Tcet
Lyster) van Loozen op de achtergrond te
houden.
De slotreeks bij de vaarzen kwam opnieuw
aan Vlaamse kant. De melktypische Denia
(v. Integrity) van Patrick Van Hoof en Linda
Boonen uit Mortsel stond garant voor een
melkrijke uier met een messcherpe op-

wedijverden ze samen op de nationale
show en aan de hand van Wis veroverde
Gemma het reservekampioenschap in de
middenklasse roodbont. ‘We hebben veel
tweelingen’, aldus Wis, die in de ring constant zachtjes tegen Gemma praatte. ‘Afgelopen jaar kregen we op zestig afkalvingen zeven tweelingen.’
Op haar beurt kalfde Gemmie een maand
geleden ook van een tweeling, met van
beide geslachten één exemplaar. ‘Dit jaar
kregen we geen enkele vrouwelijke tweeling, we hebben daardoor eigenlijk een
tekort aan vaarskalveren’, zegt Wis. ‘Ook
starten de koeien met een tweeling moeilijker op.’ Gemmie stond er na een maand
afkalven nog niet optimaal voor en kreeg
in Brussel nog last van kalfziekte. ‘Gemmie en Gemma zijn niet onze meest productieve dieren, maar we showen ze graag.
Dieren showen geeft ons iets extra’s.’

hangband onder een stijlvol frame. Die
kenmerken brachten de oudere Denia op
de hoogste plek.
Zes vaarzen, netjes op één lijn geplaatst,
vulden de ring in een spannend slot. Stijl
en ﬁnesse haalden opnieuw de bovenhand
bij de verkiezing van de nationale vaarzenkampioene. Lucienne de Sainte Begge
kreeg de eervolle vermelding. Gribbon vervolgde met Minouche des Grands Trix en
wees ﬁnaal Clementine des Grands Trix
aan als winnaar bij de vaarzen. Met deze
tweevoudige zege kon Broers zich bij het
rijtje dubbele winnaars in Brussel vervoegen.
Annelies Debergh

