K E U R I N G

(v. Occupant) van Eric Coheur uit Fooz,
het lange spronggewricht van Impatiente
de Fooz (v. Germinal) van Eric Coheur en
Roggen-Schotsmans en Gincia du Haut
d’Arquennes (v. Lasso) van Géry Van Isacker of de weinig scherpe vleeslijnen bij
Persane du Sart (v. Lion) van Roland Baudoin uit Franc-Waret en Hitaque du Grand
Courty (v. Baroque) van Gerard Otjacques
uit Villance. Gincia du Haut d’Arquennes
was de ouderdomsdeken onder de koeien en overschreed als enige de kaap van
de duizend kilogram. De jury koos, onafhankelijk van elkaar, met unanimiteit
voor de meest uitbundige en fijne vleespartijen van de zwarte parel Impatiente
de Fooz.

Bij de juryleden in het witblauwras was er slechts éénmaal lichte twijfel

Met rustige vastheid
Op de nationale witblauwkeuring te Libramont kon Germinaldochter Eclipse van Staverhul de haar
toebedeelde favorietenrol niet verzilveren. In het blonde d’Aquitaineras was het ‘het jaar van Jacques Boesmans’. In het limousinras verdeelde het Deens jurylid netjes de kampioenentitels.
tekst Guy Nantier

Belgisch witblauw

Zwart wint andermaal

Germinaldochter Eclipse van Staverhul kan favorietenrol niet verzilveren

N

og nooit is een nationale keuring
in het Belgisch-witblauwras met zo
veel sereniteit bij de deelnemers verlopen. Was het omdat de geruchtenmolen
met grote zekerheid reeds twee van de
drie kampioenen op voorhand had vastgelegd? Mirador de Wicourt werd algemeen getipt bij de stieren. Eclipse van ’t
Staverhul werd naar voren geschoven als
eindlaureate bij de vaarzen, traditioneel
een categorie waar de strijd ‘open’ is.
Vooral Eclipse (v. Germinal) maakte de
tongen behoorlijk los bij deelnemers en
toeschouwers. De vaars, een Nederlands
in-vitrofokproduct uit de stal van Tonnie
van Ginkel uit Uddel, maar nu in eigendom van de Waalse maatschap MahouxRosmeulen uit Pailhe, liet op een leeftijd
van 29 maanden immers een gewicht optekenen van niet minder dan 851 kilo-

gram en een schofthoogte van 137 centimeter of ruim 12 centimeter boven de
minimumnorm.
Eclipse was bovendien in topconditie en
afgereisd naar Libramont in gezelschap
van haar twee maanden oude kalf van
Occupantsignatuur. Eclipse was voor de
een een genetisch wonder, voor de ander
het nieuwe, economische prototype van
het ras.

Twee tegen een
Eclipse heeft de haar toebedeelde favorietenrol echter maar gedeeltelijk kunnen verzilveren. In de rubriekskeuring
liet de gekalfde vaars de iets oudere,
maar kleinere en honderd kilogrammen
lichtere Daphne van het Kruisborre (v. Empire) van Roger Orinx uit Asse achter
zich. In de finale kreeg Eclipse de meeste

De kampioenen van links naar rechts: Mimosa, Impatiente en Mirador

tegenstand van stalgenote Omission de
Saint Fontaine (v. Mont Blanc) en Mimosa
du Haut d’Arquennes (v. Itou) van Géry van
Isacker uit Arquennes.
Omission was vanwege haar jeugdige
leeftijd nog wat te klein en te licht voor
een nationale titel. Maar over een jaar
zal ze een geduchte tegenstrever zijn, zoveel is nu al duidelijk. Mimosa showde,
alle lichaamsverhoudingen in acht genomen, een zeer harmonieus type en legde
net als Eclipse veel fijnheid in de bespiering in de weegschaal. Eclipse kreeg één
stem van de jury achter haar naam, Mimosa twee stemmen, waardoor zij het
tricolore lint mocht omgorden.
Jurylid Carl Heyvaert die als enige zijn
stem aan Eclipse gaf: ‘Mimosa is een verdiende kampioene. Maar ik twijfelde of
het middenstuk van Mimosa beter was

Daphne van het Kruisborre (links) en rechts
Eclipse van ’t Staverhul

dan bij Eclipse.’ Voor de twee andere juryleden lag niet het middenstuk in de
balans, maar de fijnheid in de huid en de
elegantie van het dier, met het voordeel
ten gunste van Mimosa.
Een eervolle vermelding in de categorie
vaarzen verdient Fantasia van het Hof ter
Zilverberg (v. Lasso) van Elevages Amandiers en Patrick Vandecandelaere. Vleesbol Fantasia kwam als eerste in de ring
en gaf haar 1a-plek, ondanks een krachtiger Altesse du Fond de Bois (v. Lasso) van
Jean-Pierre Monfort en Paul Anthonissen op 1b, nooit meer af.
In de categorie koeien was het een ‘open’
strijd voor de eindtitel. Op elke kandidate viel wel wat aan te merken. Zoals
het lichte gewicht van Jalouse de Fooz

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

stieren

Fifa v.d. Bremberg
Laquais du Molinia
Eldorado van ’t Watertorenhof
Mirador de Wicourt
Energik de Focant
Fantasia Hof ter Zilverberg
Omission de St. Fontaine
Mondaine de Roupage
Mimosa du Haut d’Arquennes
Eclipse van ‘t Staverhul
Lanoline de Glaumont
Talassa v.h. Negenbonder
Lavande de l’Allemoine
Jalouse de Fooz
Impatiente de Fooz
Persane du Sart
Hitaque du Grand Courty
Gincia du Haut d’Arquennes
Lanoline de Glaumont
Identique de Roupage

03-03-2010
04-10-2009
11-04-2009
08-01-2009
06-07-2006
01-03-2010
27-12-2009
05-10-2009
02-09-2009
04-02-2009
14-10-2008
30-05-2008
04-01-2008
26-04-2007
26-10-2006
09-03-2006
16-02-2005
17-03-2003
14-10-2008
22-03-2006

Colos
Index
Blak
Germinal
Emigre
Lasso
Mont Blanc
Heroique
Itou SF
Germinal
Occupant
Harisson
Germinal
Occupant
Germinal
Lion
Baroque
Lasso
Occupant
Despote

Wellington
Emigre
Genièvre
Orpheon
Radar VT
Artaban
Genièvre
Fetiche
Torrero
Osborne
Ecrin
Bivouac
Lasso
Radar VT
Lasso
Apolon
Radar VT
Brutus
Ecrin
Radar VT

koeien

zoogstellen
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Visitekaartje Affligem
Eldorado was de minste van zijn concurrenten qua onderbilbespiering in de achterhand, maar superieur in de finesse.
De voorhand en de rugbespiering pleitten eveneens voor Eldorado. Terechte
winst dus voor Eldorado en een mooi visitekaartje voor de winterkeuring van
Affligem.

Tabel 1 – Rubriekwinnaars nationale keuring witblauw te Libramont (kampioenen vetgedrukt)

vaarzen

18

Bij het aanschouwen van de eindlaureaten bij de stieren was het al gauw duidelijk dat Mirador de Wicourt (v. Germinal)
aan het langste eind zou trekken. De
eveneens zwart gekleurde parel van Lucie Zabus en Mireille Loncin uit Bastogne
zette een geweldige vleesmassa in voorhand en achterhand in de ring, zij het
gebouwd op wat korte ‘canons’ in de
voorpoten en op wat ‘ondroge’ achterpoten. Niettemin kon de dertig maanden
oude stier, die een respectabel gewicht
van 1016 kilogram torste, op een eensluidend verdict van de jury rekenen. Na
een 1a-plek vorig jaar was er de hoogste
podiumplek nu voor Mirador. De stier
werd even later uit de drie nationale
kampioenen ook nog uitgeroepen tot
‘superkampioen’.
De juryleden keurden in het Belgischwitblauwras met rustige vastheid. De

twijfel sloeg slechts éénmaal toe, waardoor de scheidsrechter ten tonele diende
te komen. En dat was bij de jongste rubriek stieren, waar Fifa van de Bremberg
(v. Colos) van Armand en Bart Willems
uit Sint-Joris-Winge het opnam tegen
Nickel de la Mandebras (v. Mont Blanc) van
Robert Marenne en Philippe Lhote uit
Léglise. Nickel stond aanvankelijk op 1a
en Fifa op 1b. Nickel bezat meer voorhand en meer onderbil dan Fifa, die
meer bespiering in de rug showde en
scherper was in de vleeslijnen van de
achterhand. Beide stieren waren evenwel niet onberispelijk in de gang. De arbiter koos voor Fifa als reekswinnaar.
Voor Philippe Lhote was het maar uitstel
voor een podiumplek. In de volgende rubriek stieren streden drie kampioenen
uit de winterkeuringen om reekswinst:
de kampioen van Hannut, Faisant de Petit
Brin (v. Dartagnan) van Roger en JeanFrançois Laval uit Calvier, de kampioen
van Ciney, Filou de Maffe (v. Facinant) van
Christian Balfroid uit Bièvre en de
Vlaamse kampioen van Affligem, Eldorado van ’t Watertorenhof, gefokt door Luc
Scheemaeker uit Roksem maar nu in
eigendom van Philippe Lhote uit Bastogne.

gewicht(kg)

maat (cm)

650
849
908
1016
1214
466
541
607
637
851
705
850
824
814
889
943
893
1027
705
805

127
124
138
139
145
116
120
127
124
137
132
134
134
134
135
136
142
140
132
134

eigenaar, woonplaats
A. en B. Willems, St.-Joris-Winge
C. en P. Bechet, Halanzy
P. Lhote, Bastogne
L. Zabus en M. Loncin, Bastogne
C. Piret, Dréhance
Elev. Amandier en P. Vandecandelaere
Mahoux-Rosmeulen sa, Pailhe
P. Collignon, Ortho
G. Van Isacker, Arquennes
Mahoux-Rosmeulen sa, Pailhe
J. M. Wenkin, Bertrix
R. Lenaers-Rubens, Vliermaal
D. en J. F. Lejeune, Opont
E. Coheur en M. Denomerenge
E. Coheur en Roggen-Schotsmans
R. Baudoin, Franc-Waret
G. Otjacques, Villance
G. Van Isacker, Arquennes
J. M. Wenkin, Bertrix
P. Collignon, Ortho
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