A G R I B E X

Tien jaar oude Victoria de l’Escaille verovert nationale titel bĳ witblauw

Unieke kampioenskoe
Op de meest prestigieuze keuring voor het Belgisch-witblauwras werd de tien jaar oude Lassodochter Victoria de l’Escaille verdiend kampioene bĳ de koeien. In het blonde d’Aquitaineras triomfeerde Rubiodochter Epine tĳdens de nationale meeting Agribex in Brussel.
tekst Guy Nantier

Belgisch-witblauwras
Lieven Goddeeris en Wilfried Goeman beleven de dag van hun leven
Bĳ de aanvang van zowel het ochtendprogramma als het middagprogramma
beleefde de Vlaamse fokkerĳ op de nationale keuring te Brussel een droomstart.
Hannelore van de Stokerĳ mocht in de ochtend de spits afbĳten. De jonge en krachtige Argandochter van Roger en Bart
Monbaliu uit Jabbeke imponeerde vanwege haar breedtematen. Daar had de op
1b geplaatste Parade de Tohogne (v. Argan)
van Guy Gaillard uit Tohogne geen verhaal tegen. Hartje van Terbeck van RoggenSchotsmans uit Kersbeek breide er een
vervolg aan. Hartje (v. Imperial) kwam in
de volgende rubriek op 1a en gaf deze
plek nooit meer af. Ook zĳ straalde veel
meer breedte in de voorhand en de achterhand uit dan de op 1b geplaatste
Doushka des Amandiers (v. Joker) van Elevage des Amandiers uit Mouland.
Met spanning werd vervolgens gekeken

naar de volgende reeks vaarzen. Hier
was Heaven van het Bareelhof een serieuze
kanshebber voor rubriekswinst. De Imperialdochter van Stĳn Veulemans is
fraai in hoogtemaat en gewicht, de benen zĳn top, de ribronding correct en de
achterhand mooi fĳn bespierd. Maar Giboulée de Haute Somme kwam roet gooien
in het eten van de Glabbeekse fokker. De
Obusdochter van François Misse uit Werbomont bezat scherpere vleeslĳnen in
de broek, maar was wel minder breed in
de voorhand. Het zorgde voor een gewichtsverschil van bĳna veertig kilo ten
voordele van de slechts vĳf dagen oudere Heaven. Giboulée eindigde desondanks op 1a.
Zwartje van het Negenbonder (v. Adajio) van
Rigo Lenaers-Ruben en Wouter Matthĳs
zette de Vlaamse delegatie opnieuw
op winstkoers. Hoeft het nog gemeld:

Fuchsia van Daisel (v. Heroïque), kampioene vaarzen
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Zwartje, kampioene in Doornik in 2013,
is supergroot, breed, zwaar en voorzien
van veel vlees. Haar secondante in de
reeks was bĳna honderd kilo lichter en
vĳf centimeter kleiner.
Godiva van het Kruisborre zette vervolgens
de zegereeks verder. De Imperialdochter
van Roger en Jan Orinx uit Asse was gewoon indrukwekkend breed in de voorhand en de achterhand. Met een correcte hoogtemaat, fĳnheid in bot en huid
en de vele kilo’s eerstekwaliteitsvlees
stond hier wellicht een toekomstige
kampioene.

Droomwolk zwelt aan
Met vier maal winst op zes vaarzenrubrieken was de ochtendkeuring een ware triomf voor de Vlaamse witblauwfokkerĳ.
Ook in het middagprogramma met de
tweede en derde rubriek gekalfde vaarSobriquet de Somme (v. Ogival), kampioen stieren
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Het geluk van Guy Perin en Jeroen Goddeeris kon niet op na de aankondiging van hun eindwinst bĳ de vaarzen

zen hield de droomwolk aan. In de tweede reeks bevochten Fuchsia van Daisel (v.
Heroique) van Guy Perin en Lieven Goddeeris met Nacelle de Roupage (v. Panache)
van Philippe Collignon uit Ortho de rubriekswinst. Beide dieren waren aan elkaar gewaagd. Fuchsia was net iets groter
en zwaarder dan Nacelle. Nacelle showde
meer onderbil, Fuchsia zette meer breedte in de voorhand en in de rug neer in de
showring. Nacelle mocht op 1a, maar
werd later toch verwezen naar de 1b-plek
ten voordele van Fuchsia.
In de derde reeks gekalfde vaarzen was

eren

de ‘pure klasse’ van de kampioene van
Doornik, Flora van de Pannemeers van José
Ally uit Ruiselede, aan zet. Tegen de Adajiodochter met haar vlotte tred, brede
rug en fĳnheid in beenwerk en broekbespiering was geen concurrente opgewassen.
Even zag het er ook naar uit dat Escargot
van de Mespelhoeve van Patricia De Backer
rubriekswinst zou behalen bĳ de koeien.
Met een brede voor- en achterhand alsook een diepe onderbil stond de Germinaldochter lang op 1a. Totdat Altesse du
Fond de Bois (v. Lasso) voor de keurmeester

trad. De Lassodochter van Jean-Pierre
Montfort en Paul Anthonissen kwam op
1a dankzĳ een betere ribronding en fĳner bot.
Andere reeks, ander ĳzer in het vuur
met Chiquita van het Bareelhof. De Germinaldochter van de familie Veulemans uit
Glabbeek stond er alweer knap bĳ: groot,
lang en zwaar op prima benen. En de bespiering? Overvloedig lekker mals. Chiquita, die vier jaar terug bĳ de vaarzen al
1a behaalde te Brussel, kwam andermaal
op 1a, vóór Bechamelle de Bierwa (v. Paysan)
van Hubert Duchene en Didier Pierrard

Victoria de l’Escaille (v. Lasso), kampioene koeien
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rubriek

naam dier

geb.datum

gewicht

maat

vader

m.vader

eigenaar,woonplaats

stieren

Precieux de Steinbach
Pivert des Alleines
Sarko d’Embise
Lionceau Ry Neuf Moulin
Sobriquet de Somme
Hannelore van de Stokerij
Hartje van Terbeck
Giboulée de Hte.Somme
Majuscule de Waleffes
Zwartje van het Negenbonder
Godiva van het Kruisborre
Onction de Fooz
Fuchsia van Daisel
Flora van de Pannemeers
Altesse du Fond de Bois
Mondaine de Roupage
Gagnante de la Haie Madame
Chiquita van het Bareelhof
Victoria de l’Escaille
Gini van Terbeck
Identique de Roupage

10-06-2012
27-01-2012
17-08-2011
07-11-2010
16-10-2008
02-09-2012
18-06-2012
25-05-2012
08-03-2012
04-12-2011
02-06-2011
12-02-2011
03-11-2010
25-07-2010
11-03-2010
05-10-2009
11-05-2008
03-05-2007
08-12-2003
15-07-2011
22-03-2006

590
791
864
1089
1218
526
567
553
562
775
748
724
752
871
843
869
916
942
964
744
809

126
136
137
146
146
121
124
124
124
133
130
130
131
139
137
140
138
140
141
130
135

Argan
Imperial
Adajio
Jaloux O.
Ogival
Argan
Imperial
Obus
Crack
Adajio
Imperial
Heroïque
Heroïque
Adajio
Lasso
Heroïque
Germinal
Germinal
Lasso
Adajio
Despote

Flash
Magistrat
Biscuit
Ancien
Osborne
Fetiche
Emigre
Paysan
Sjaka-Zoeloe
Harisson
Valli
Germinal
Occupant
Eternel
Louveteau
Fetiche
Radar VT
debordant
Inexes
Paysan
Radar VT

J. L. en P. Hubert en G. Ramelot
gebr. Guillaume, Ochamps
C. en L. Leleux, Mainvault
J., R. en E. Wylock, Jeneffe
W. Goeman, Vrasene
R. Monbaliu en S. Serpieter
Roggen-Schotsmans, Kersbeek
F. Misse, Werbomont
M. Laruelle, Faimes
Lenaers-Ruben en W. Matthijs
R. en J. Orinx, Asse
E. Coheur, M. Denomerenge en J. Lallemand
G. Perin en L. Goddeeris
J. Dufour-Ally, Ruiselede
J. P. Montfort en P. Anthonissen
P. Collignon, Ortho
G. Perin en J. M. Perin, Grandhan
G. Veulemans, Glabbeek
S. Pierrard en B. Toussaint
B. Neven, Wellen
P. Collignon, Ortho

vaarzen,gek.vaarzen

koeien

zoogstellen

Tabel 1 – Rubriekwinnaars witblauw Agribex 2013 (kampioenen vetgedrukt)

uit Maffe. Bĳ de zoogstellen was er tot
slot nog winst voor Gini van Terbeck van
Benny Neven uit Wellen. Gini (v. Adajio)
was vergezeld van haar fraaie Germinalfdochter, Izah van Tervoort.

Geschiedenis in de finale koeien
Het vrouwelĳk fokveeschoon in de ring
deed menig aanwezige toeschouwer wegdromen, echter niet bĳ de stieren. De
stierenrubrieken waren matig van kwaliteit en vooral in het beenwerk viel er een

en ander op te merken. Maar hoe kan
het ook anders, de beste stieren staan al
op de verschillende ki-stations. Toch
één vermelding: Sobriquet de Somme van
Wilfried Goeman uit Vrasene. De Ogivalzoon was in type en bespiering de
compleetste van zĳn reeks. In de rubriek liet hĳ met één riblengte de kampioen van Libramont, Malt II de Bierrewart (v. Rococo) van ferme de Bierrewart
uit Lumen, met gemak achter zich. En
in de finale? Ook daar kwam, zag en

Met een nationale titel op zak beleefde Wilfried Goeman de dag van zĳn leven
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overwon Sobriquet. Wilfried Goeman
beleefde aldus de dag van zĳn leven.
Ook Lieven Goddeeris die met Breeze
van Daisel in 2011 al een nationale titel
in Brussel won, beleefde voor de tweede
maal de dag van zĳn leven. In de finale
bĳ de vaarzen en gekalfde vaarzen ging
de felbegeerde nationale driekleur immers naar de eigen gefokte Fuchsia van
Daisel. De keuze was niet onomstreden
vanwege de mindere breedte in de voorhand ten opzichte van de concurrentie.
Maar geen enkele titelkandidate kon
aanspraak maken op de perfectie.
Zwartje miste wat onderbil tegenover
de concurrentie, Godiva ging vermoeid
overkoot op stand, Onction de Fooz (v. Heroïque) stapte niet vlekkeloos. Misschien Flora? Maar haar ontbrak het
aan die diepe vleeslĳnen in de broek
zoals bĳ Onction. En zo voort en zo verder.
In de finale bĳ de koeien werd geschiedenis geschreven. Victoria de l’Escaille, in
eigendom van Stephane Pierrard en
Bernard Toussaint uit Boussu-en-Fange,
kreeg de driekleur omgord. De Lassodochter is tien jaar oud, jawel, maar
stond er nog jeugdig bĳ. Ondanks haar
leeftĳd bezit Victoria ook een fraai modern vleestype. Ter situering: in de rubriekskeuring liet de kampioene onder
andere de bekende keuringscoryfeeën
Identique de Roupage (v. Despote) en Impatiente de Fooz (v. Germinal) achter zich.
Enkel de bespiering in de achterhand
miste bĳ Victoria diepte en scherpte in
belĳning. Maar wat een krachtige,
duurzame verschĳning. Beste keus.
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Blonde d’Aquitaineras
Dubbel voor Boesmans op nationale blonde te Brussel

Capon (v. Leo), stier met de beste slachteigenschappen

De nationale blonde d’Aquitainekeuring
op Agribex was met vĳftig aanmeldingen door dertien fokkers dun bezaaid. Voor de twee Franse juryleden,
Patrick Sazy en Nicolas Dayde, was de
plaatsing van de dieren in de pover gevulde rubrieken dan ook een fluitje van
een cent.
Blondefokker Jacques Boesmans uit het
Waalse Huccorgne was met twee titels
de man van de dag. Hĳ veroverde de
Belgische driekleur bĳ de vaarzen van
twee tot drie jaar en bĳ de volwassen
stieren.
Bĳ de oudere blondevaarzen verzilverde
Gloria (v. Darly) haar gewonnen rubriekswinst in de finale dankzĳ een betere

Epine (v. Rubio), koe met de beste slachteigenschappen

bekkenbouw dan Farandole (v. Tresor)
van Carl Mintjens uit Oostemalle.

Winst voor fokstal Carl Mintjens
Bĳ de oudere stieren veroverde de Waalse fokker het kampioenslint met de rastypsiche Camino (v. Unicef). Zĳn opponent in de finale, Flo (v. Ronus) van
Jean-Luc en Xavier Pierret uit Orgeo,
showde eveneens veel rastype, maar
moest op het vlak van bespiering in de
lenden en de broek zĳn meerdere erkennen in Camino.
In de categorie jonge stieren van twee
tot drie jaar was Gaucho (v. Awaldo) alweer top. De kampioen van Libramont,
gefokt door Carl Mintjens maar nu in ei-

Tabel 2 – Rubriekwinnaars blonde d’Aquitaine Agribex 2013 (kampioenen vetgedrukt)

rubriek
stieren

naam dier

Inigo
Hamley
Hercules
Gaucho
Flo
Camino
vrouwelijk
Ibiza
Halache
Honduras
Hilaria
Guirlande
Gloria
Farandole
Dolores
Epine
beste slachteigenschappen
stieren
Capon
vrouwelijk
Epine

geb.datum

vader

m.vader

eigenaar,woonplaats

21-01-2013
08-09-2012
05-03-2012
30-08-2011
27-08-2010
18-06-2007
19-03-2013
07-11-2012
12-09-2012
04-03-2012
14-12-2011
10-08-2011
30-12-2010
11-09-2008
08-05-2009

Crenca
Valium
Coluche
Awaldo
Tonus
Unicef
Vaillant
Christoly
Vaillant
Dali
Vidocq
Darly
Tresor
Uriel
Rubio

nb
Rosier
Videly
Orion
Martin
Joujou
Ulderico
Apache
Tilbury
Rturino
Blouson
Robocop
Orion
Roitelet
Romeo

B. Stephany, Rouvreux
C. Mintjens, Oostmalle
P. Ahn, Walhorn
G. Willems, Bogaarden
J. l. en X. Pierret, Orgeo
J. Boesmans, Huccorgne
C. Mintjens, Oostmalle
C. Maury, Falmagne
C. Mintjens, Oostmalle
F. Robberechts, Merchtem
P. Blondeau, Givry
J. Boesmans, Huccorgne
C. Mintjens, Oostmalle
B. Stephany, Rouvreux
J. Boesmans, Huccorgne

14-08-2007
08-05-2009

Leo
Rubio

Rubio
Romeo

F. Arnauts, Glabbeek
J. Boesmans, Huccorgne

gendom van Greet Willems uit Bogaarden, heeft het allemaal: een fraaie harmonie tussen skeletontwikkeling en
bespiering, een mooi gevormd bekken
met de juiste hellingsgraad en fĳne
vleeslĳnen in de broek. Ook zĳn gewezen stalmaatje uit Oostmalle, Hamely (v.
Valium), bezit het allemaal. Hĳ veroverde voor Carl Mintjens de eindwinst bĳ de
stieren van één tot twee jaar.

Trofeeënkast Boesmans voller
Bĳ het vrouwelĳk vee waren er nationale titels voor Hilaria (v. Dali) van Frans
Robberechts uit Merchtem in de categorie vaarzen van één tot twee jaar en
voor Dolores (v. Uriel) van Bernard Stephany uit Rouvreux bĳ de volwassen
koeien.
Hilaria was zowel tĳdens de rubriekskeuring als in de finale superieur in
volume en bekkenbouw. Zĳ showde
bovendien veel fĳnheid in bot en vel.
Voor Dolores lag de kampioenstitel al
vast na de rubriekskeuring. Zĳ veroverde winst in de enige, maar sterk bezette
rubriek koeien dankzĳ een beter rastype, een beter gevormd bekken, meer
finesse in het bot en het vel en een elegantere stap.
Bĳ de koeien met kalf zegevierde Epine (v.
Rubio), eveneens van Jacques Boesmans.
Haar kalf Idole (v. Tableau) is een fraaie
kopie van moeder Epine. De stier met de
beste slachteigenschappen werd zonder
discussie Capon (v. Leo) van Floris Arnauts uit Glabbeek. In het vrouwelĳk
vee was diezelfde eer weggelegd voor…
Epine van Boesmans. |

V E E T E E LT V L E E S

VV12_Agribex.indd 33

D E CE M B E R

2 0 1 3

33

09-12-13 14:09

