KE U RI N G

De familie Lejeune kreeg te Libramont met de kampioenstitel bĳ de koeien
een titel waar ze al lang recht op had

Eindwinst voor showcoryfee
Lavande de l’Allemoine
Guur herfstweer, gespin over de nieuwe toiletteerregel en een eenmansjury met té kort commentaar waren maar enkele ingrediënten van de landelĳke keuring Belgisch witblauw te Libramont.
De fokstal van Philippe Collignon had meerdere ĳzers in het vuur voor goud, maar het bleef bĳ
zilver. Lavande de l’Allemoine van de familie Lejeune werd eindelĳk kampioen bĳ de koeien.
‘Pistier’ Pivert werd kampioen bĳ de stieren en superkampioen.
tekst Guy Nantier

foto-impressie www.veeteeltvlees.nl/foto of www.veeteeltvlees.be/foto
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limatologisch was zaterdag 25 juli
geen zomerse topdag. Integendeel.
Guur herfstweer met hevige rukwinden

en stevige regenvlagen kleurden de 27e
editie van de nationale keuring voor het
Belgisch-witblauwras tĳdens de land-

Hevige rukwinden en stevige regenvlagen kleurden de
27e landelĳke keuring
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bouwbeurs te Libramont. De Vlaamse
inzenders die vorig jaar nog met twee
kampioenstitels huiswaarts keerden,

Een Vlaams topduo: Jolie Fille van de Stokerĳ (v. Imperial) op 1a en
Ideal van Daisel (v. Origan) op 1b

Pivert des Alleines, kampioen stieren en superkampioen 2015

Een van de weinige Vlaamse rubriekswinnaars:
Carine 8 van de Jorchrishoeve (v. Lennie)

De kampioenskeuring bĳ de overwegend ‘witgekleurde’ koeien

Welk jurylid welke diercategorie zou keuren,
werd door lottrekking bepaald

Tranen van geluk bĳ de familie Lejeune

De eenmansjury zorgde voor een vlot
verloop van de keuring

Ook de Belgische premier en minister van
Landbouw waren van de partĳ

Wie het reglement op de naakte billen niet
had gerespecteerd, werd de toegang tot
de showring ontzegd
De strĳd om het superkampioenschap
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Lavande de l’Allemoine, kampioene koeien

speelden dit jaar geen hoofdrol. Of
misschien toch een beetje. Vanwege de
toepassing van het wedstrĳdreglement,
waarbĳ een verbod geldt tot het scheren
van de dieren tot op het vel, werden drie
Vlaamse dieren en één Waals dier de
toegang tot de showring ontzegd. Pierre
Hocks, voorzitter van het organisatiecomité: ‘Het verbod is vanuit het stamboek
opgelegd en gold eigenlĳk al vorig jaar.

Maar bĳ wĳze van overgang wordt het
pas dit jaar ook effectief toegepast. Alle
deelnemende veehouders werden vooraf
schriftelĳk verwittigd.’

Boodschap aangekomen
Aan de grondslag van de nieuwe toiletteerregel ligt dierenwelzĳn – de kans op
zonnebrand bĳ witgekleurde dieren – en
het verkeerde imago dat het ras uit-

straalt naar het grote publiek, dat jaarlĳks in groten getale afzakt naar de landbouwbeurs. ‘Het ras kreeg de laatste
jaren op de beurs heel wat kritiek te verwerken vanwege de bĳzondere manier
van toiletteren die weinig “natuurlĳkheid” uitstraalt’, aldus de voorzitter. Ondanks het gespin tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe regel al enkele
weken voor de keuring, bleken na aﬂoop
slechts vier dieren op een totaal van 219
dieren uitgesloten te zĳn van deelname.
Pierre Hockx: ‘De boodschap is dus duidelĳk aangekomen bĳ de fokkers.’
Een andere, ditmaal echte nieuwigheid
betrof het keurwerk. Voor deze editie
had de organisatie vier juryleden uitgenodigd. Elk jurylid kreeg één diercategorie toegewezen door lottrekking, die net
voor de keuring werd gehouden in de
showring. Zo kreeg keurmeester Xavier
Baudoin (provincie Namen) de stiercategorie toebedeeld, Manu Laruelle (provincie Luik) de jonge vaarzen, Yves Gericke
(provincie Antwerpen) de grote en gekalfde vaarzen en Didier Perin (provincie Luxemburg) de koeien. Ook het kampioenschap werd zo gekeurd.
De keuring verliep vlot ondanks het hondenweer en Jean-Marie Wilmet — de
voorzitter van het jurykorps en tevens
stamboekvoorzitter — werd geen enkele
maal opgeroepen als scherprechter. Enkel aan het commentaar bĳ de jury moet

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale keuring witblauw 2015 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum

vader

m.vader

maat (cm)

gewicht (kg)

eigenaar, woonplaats

stieren

Sableux de Renuamont
Secours des Tiennes
Rigoureux du Sartay
Ipolite du Champ des Oies
Pivert des Alleines
Souplesse de Roupage
Decoree de Biert
+PMJF'JMMFWBOEF4UPLFSČ
Sultane de la Mandebras
Azalée
Ricaneuse de Fooz
Toundra de St. Fontaine
Riante du Grand Courty
Rivière de Roupage
Mademoiselle v.d. Jorchrishoeve
Carine 8 v.d. Jorchrishoeve
Froufrou de Bierwa
Rebecca de St. Fontaine
Onction de Fooz
Cyanelle de Charlevaux
Mondaine de Roupage
Lavande de l’Allemoine
Rivière de Roupage
Hartje van Terbeck
Limande de Waleffes
Darling de Fontena

21-01-2014
25-10-2013
24-09-2013
24-03-2013
27-02-2012
09-06-2014
07-05-2014
22-04-2014
16-02-2014
14-01-2014
06-11-2013
13-10-2013
15-05-2013
22-01-2013
09-10-2012
11-06-2012
11-02-2012
24-09-2011
12-02-2011
10-04-2010
05-10-2009
04-01-2008
22-01-2013
18-06-2012
11-08-2011
23-06-2010

Panache
Imperial
Imperial
Noceur
Imperial
Grommit
Or
Imperial
Adajio
Sirus
Origan
Imperial
Imperial
Noceur
Sheriff
Lennie
Liberal
Imperial
Heroique
Heroique
Heroique
Germinal
Noceur
Imperial
Panache
Satyre

Japonais
Pepin
Sjaka-Zoeloe
Dafydd
Magistrat
Panache
Fringant
Fetiche
Mont Blanc
Tyson
Jurassic
Occupant
Kimono
Germinal
Barbier
Genievre
Sjaka-Zoeloe
Hakim
Germinal
Germinal
Fetiche
Lasso

134
135
133
146
148
120
123
125
121
124
128
129
136
130
135
143
136
138
137
137
140
137

808
771
826
1085
1265
488
520
572
526
532
640
660
703
734
847
909
780
930
897
948
908
917

P. en P. Pierlot, Sainte-Ode
Y. en C. Rossome, Saint-Gérard
P. Lhotte, Bastogne
C. Poncelet, Gedinne
gebr. Guillaume, Ochamps
P. Collignon, Ortho
Daxhelet-Rabeux, Ermeton-sur-Biert
R. Monbaliu, Jabbeke
R. Marenne, Léglise
J. P. Thibaut-Wynen, Wayaux
E. Coheur en M. Isenborghs
Mahoux-Rosmeulen en J.L. en P. Hubert
G. Otjacques, Villance
P. Collignon, Ortho
D. Timmerman, Jabbeke
D. Timmerman, Jabbeke
H. Duchene en D. Pierard
Mahoux-Rosmeulen en V. Copenaut
E. Coheur en M. Denomerenge
M. Denomerenge, Crisnée
P. Collignon, Ortho
D. en J. F. Lejeune, Opont
P. Collignon, Ortho
Roggen-Schotsmans en P. Vranckx
F. Van Liedekerke, Ressegem
M. Marot, Maffe

jonge vaarzen

vaarzen

koeien

zoogstellen
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Riante du Grand Courty, kampioene vaarzen en gekalfde vaarzen

bĳ hoogdringendheid gewerkt worden.
Dat was ‘aardig’ kort en dat is een understatement.

In de hoofdrol
Tĳdens de rubriekskeuringen speelde de
fokstal ‘de Roupage’ van Philippe Collignon een hoofdrol. De fokker uit Ortho
behaalde drie rubrieksoverwinningen in
drie verschillende diercategorieën. Maar
in de ﬁnales kon hĳ dit op geen enkel
moment verzilveren met een gouden
plak. Zo verloor hĳ bĳ de jonge vaarzen
met Souplesse de Roupage (v. Grommit) het
pleit van Ricaneuse de Fooz (v. Origan) van
Eric Coheur en Michel Isenborghs uit
Ricaneuse de Fooz, kampioene jonge vaarzen

Fooz. Souplesse is een vrĳ compleet dier
met gewicht en een fĳne bespiering.
Ricaneuse bezit echter een bredere en
strakkere ruglĳn en was bovendien nog
meer bolrond in de broek. Het dient vermeld dat Ricaneuse tĳdens de rubriekskeuring met enige moeite Ivoire van het
Bareelhof (v. Imperial) van Gilbert Veulemans uit Glabbeek achter zich had
gelaten. Ook daar speelde haar beste
ruglĳn in het voordeel. Op de overige onderdelen waren Ricaneuse en Ivoire elkaar waard.
In de ﬁnale bĳ de vaarzen en gekalfde
vaarzen trad Philippe Collignon met de
breed gebouwde Rivière de Roupage (v. No-

ceur) aan. Vanwege een krappe hoogtemaat was ze echter geen ernstige kandidate voor de hoogste podiumtrede. Dat
waren Toundra de Saint Fontaine (v. Imperial) en Froufrou de Bierwa (Liberal) wel.
Toundra van fokker Luc Mahoux-Rosmeulen en Jean-Luc Hubert uit Pailhe
was de jongste van de ﬁnalisten, maar
straalde met haar hoogtemaat en gewicht de meeste kracht uit. Bovendien
beschikt Toundra over beste benen en
bulkt ze uit van ﬁnesse in bot en vel. Het
talent van Froufrou van Hubert Duchêne
en Didier Pierard uit Maffe lag in de
breedte van de voorhand die overgaat in
een beste rug en een mooie achterhand.
Maar deze beschouwingen waren zonder
rekening te houden met het oordeel van
de jury. Keurmeester Yves Gericke koos
voor Riante du Grand Courty van Gerard
Otjacques uit Villance. Gericke: ‘De Imperialdochter bezit een mooie hoogtemaat, staat er mager in conditie bĳ en
bezit de meeste ﬁnesse.’ Een gedurfde
beslissing waarin menig toeschouwer
zich achteraf wel kon vinden.

Eindelĳk!
Bĳ de koeien trad fokker Collignon aan
met Mondaine de Roupage (v. Heroique),
een fĳne vleestypische koe. Menig oog
ging evenwel uit richting de twee jaar
jongere Rebecca de Saint Fontaine (v. Imperial) van Luc Mahoux-Rosmeulen en Vincent Copenaut uit Pailhe. De grote Rebecca draagt kilo’s vlees en is begiftigd
met een imponerende achterhand. Maar
ook hier dacht keurmeester Didier Perin
er anders over. Zĳn voorkeur ging
uit naar het harmonische, cilindrische
vleestype en de breedte in de bouw
van Lavande de l’Allemoine van Daniel en
Jean-François Lejeune uit Opont.
‘Eindelĳk’, dachten ze luidop bĳ de familie Lejeune, die zich met haar tranen van
geluk geen raad wist. Na zoveel deelnames aan de top tĳdens nationale keuringen en de nederlaag vorig jaar in de
rubriekskeuring tegen de latere kampioene na tussenkomst van de scherprechter, was dit inderdaad een mooie
revanche.
Bĳ de stieren was het een ﬂuitje van een
eurocent om de kampioen aan te duiden. Pivert des Alleines (v. Imperial) van de
gebroeders Guillaume uit Ochamps ging
supervlot door de keuringsring. Een
echte ‘pistier’ zoals de aanwezige fokkers het verwoordden. De stier is bovendien groot met een beste voorhand, middenhand en achterhand. De rastypische
ﬁnesse komt daar nog bovenop. Zĳn
complete plaatje bezorgde hem tevens
de titel van superkampioen 2015. l
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