K E U R I N G

In Doornik geen nationale titel voor de Vlaamse
kampioenen door één stem verschil

Kleinste verschil
Nestlé de St. Fontaine (v. Etna),
nationaal kampioen stieren

De Vlaamse Agriflanderskampioenen werden bij gebrek aan een
duidelijke keuringslijn ‘subtiel maar vakkundig’ buitenspel gezet.
Nestlé de St. Fontaine haalde bij de stieren wel zijn gelijk.
tekst Guy Nantier

‘S

chimmig lobbywerk. Vakkundig
provincialisme. Subtiel doorgestoken kaart.’ Het woordgebruik bij de
kleine Vlaamse delegatie op de nationale
keuring te Doornik loog er niet om. De
Vlamingen voelden zich na Libramont
andermaal verongelijkt.
Eenmaal weerklonk luid applaus en volgens de Vlaamse deelnemers een ‘georkestreerd’ gejuich te Doornik. Namelijk
op het moment dat Agriflanderskampioene Breeze van Daisel (v. Occupant) van
Lieven Goddeeris uit Diksmuide in haar
rubriek de duimen moest leggen voor
Texane de Cras Avernas (v. Lasso) van Lallemand en Plainchamp uit het Waalse
Hannut. De vierjarige, statige vleessculptuur van Goddeeris stond aanvankelijk
stevig op 1a dankzij een mooie stap, een
goede borstbreedte en veel fijne vleesaanzet in de achterhand. De met vijf jaar
oudere Texane stond op twee omdat ze
een maatje kleiner was en een mindere
vleesexpressie in de broek had.
Na tussenkomst van de arbiter werd de
plaatsing omgekeerd en lag de weg voor
Texane open om in de finale de eindwinst binnen te rijven, al was het kantje
boord. Met het kleinste verschil van één

stem kreeg Texane vier stemmen van de
zevenkoppige finalejury. De andere finaliste, Impatiente de Fooz (v. Germinal) van
Eric Coheur en Guy en Jan RoggenSchotsmans, overtuigde over de hele
vleeslijn, maar ze was niet de beste in de
gang. Zij kreeg drie stemmen.
Breezel van Daisel zou nochtans naast
het modernere model van de kampioene
bij de vaarzen, Martiale de Fooz (v. Orme),
als kampioene beter gestaan hebben.
Martiale showde eveneens een goede
breedte in de voorhand, een mooie ronde
rib en diepe vleeslijnen in een fraai bespierde en brede broek. Agriflanders’
vaarzenkampioene, Davina van de IJzer (v.
Germinal) van Hans Vermote uit Pollinkhove, zou dan als type weer beter gestaan hebben naast de kampioene koeien. ‘De breedte en de vleesmassa van
Davina zijn bij een vaars ongezien’, becommentarieerde de voorzitter van het
stamboek Jean-Paul Jaspart het dier wat
vroeger op de dag. ‘Maar de vleeslijnen
in de broek mochten duidelijker.’ Martiale kreeg vier stemmen, Davina drie.
Ook in de categorie stieren was er bij de
jury weinig coherentie over het type.
Het fraaie, moderne model van de kam-

Impartiale de Fooz (v. Orme),
nationaal kampioene vaarzen

Texane de Cras Avernas (v. Lasso),
nationaal kampioene koeien

pioen Nestlé de St. Fontaine (v. Etna) van
Steven Van Caeneghem uit Avelgem
kreeg met zijn diepe voorhand, geweldig
bespierde schouderpartij, ronde rib en
mooie broek ‘slechts’ vier stemmen van
de jury. Japon de Lorcy (v. Graphite) van
Rabeux, Crepin en Cosse kreeg twee
stemmen achter zich, Malt II de Bierrewart
één stem. Nestlé redde met zijn overwinning de Vlaamse eer. l

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale keuring in Doornik (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

gewicht (kg)

stieren

Malt II de Bierrewart
Nestlé de St. Fontaine
Croisillon du Tordoir
Japon de Lorcy
Martiale de Fooz
Evita van de Stokerij
Seduisante de Matignolles
Davina van de IJzer
Limpide de Fooz
Intime du Molinia
Impatiente de Fooz
Texane de Cras Avernas

20-10-2009
14-10-2008
28-04-2008
05-09-2007
26-09-2009
16-06-2009
28-05-2009
06-08-2008
23-05-2008
09-10-2007
26-10-2006
18-01-2002

Rococo
Etna
Fringant
Graphite
Orme
Timothy
Paysan
Germinal
Harisson
Dartagnan
Germinal
Lasso

Aviateur
Groom
Heureux
Emigre
Germinal
Emigre
Decide
Dandi
Lasso
Veloute
Lasso
Inexes

613
930
1036
1108
457
562
567
855
805
802
856
949

vaarzen

koeien

gestalte eigenaar, woonplaats
126
136
140
145
118
121
122
133
135
133
134
137

Lumen S. Agric., Hellebecq
S. Van Caeneghem, Avelgem
D. Lecas, Wiers
E. Rabeux, P. Crepin en D. Cosse
E. Coheur en R. Guissard
R. Monbaliu, Jabbeke
J. Pauly, Treignes
H. Vermote, Pollinkhove
E. Coheur en K. Goossens
L. Besombe, Vitrival
E. Coheur en Roggen-Schotsmans
J. Lallemand en J. M. Plainchamp
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