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Ricaneuse de Fooz bezorgt familie Coheur een onuitgegeven kroning

Dubbele winst in Libramont
Het fokbedrĳf Van Terbeck behaalde met de indrukwekkende Karaat de nationale titel bĳ de jonge
vaarzen. In de ﬁnale bĳ de oudere vaarzen en bĳ de zoogstellen was de hoofdrol weggelegd voor
Ricaneuse de Fooz. De aanduiding van kampioenskoe Mondaine de Roupage was niet onbevlekt.
tekst Guy Nantier

extra foto’s: www.veeteeltvlees.be
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oor de vier nationale titels te Libramont waren 240 dieren aangemeld.
De 28e editie werd andermaal gekenmerkt door kleine en minder kleine incidenten. Zo werden veertien dieren van
twee fokkers uitgesloten van deelname
vanwege overtreding van het verbod op
kaalscheren. Het leidde op een gegeven
ogenblik tot stillegging van de keuring
gedurende dertig minuten vanwege
weerbarstigheid van een deelnemer die,
ondanks de uitsluiting, zich toch had
aangeboden met een dier in de wachtring.

Indrukwekkende jonge vaarzen
De categorie jonge vaarzen was een lust
voor het oog voor wie van mooie wit-
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blauwen houdt. In de derde rubriek
stond Karlĳn van het Kruisborre lang op de
1a-plek. De Noceurdochter van Roger en
Jan Orinx uit Asse ging vlot door de keuringsring, showde een mooie voorhand
en was rondbol in de achterhand. Karlĳn
werd echter in de breedte van het bekken geklopt door Fauvette du Fond de Bois
(v. Attribut) van Jean-Pierre Montfort uit
les Avins. Maar de ranking had evengoed
omgekeerd kunnen zĳn. Fauvette was
immers kleiner, minder ontwikkeld en
sabelbenig op stand.
In de daaropvolgende reeks verscheen
Karaat van Terbeck (v. Fiacre) van RoggenSchotsmans en Paul Vranckx. Karaat
nam onmiddellĳk de koppositie in en
gaf die niet meer uit handen. Geen en-
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kele van de daaropvolgende vaarzen
kwam ook maar in de buurt van haar
indrukwekkende krachtige en ‘gewichtige’ skelet, opgelegd met mooi fĳne
vleeslĳnen. Het beenwerk was gaaf en
onberispelĳk in de gang.
In de eropvolgende rubriek haalde het
fokbedrĳf Van Terbeck uit Kersbeek-Miskom andermaal een mooie rubriekszege
binnen. Deze maal met Jasmĳn van Terbeck (v. Imperial), die in eigendom is
met Jan Vink uit Nederland. Ook Jasmĳn
imponeerde met een indrukwekkende
schouderpartĳ die mooi breed overgaat
naar een brede bekkenpartĳ en eindigt
met bolronde broekbespiering.
In de ﬁnale met de zes rubriekswinnaars
was het vrĳ vlug duidelĳk dat het een

Karaat van Terbeck (v. Fiacre), kampioene jonge vaarzen

eindstrĳd zou worden tussen Karaat en
Jasmĳn. Pistière Karaat kreeg van keurmeester Jean-Luc Frison de verlossende
tik op de billen en kreeg de driekleur
omgord.

Ricaneuse, een eerste maal
Tĳdens de rubriekskeuring bĳ de oudere
vaarzen en gekalfde vaarzen gingen de
gemoederen een eerste maal los bĳ de
ranking door het Luxemburgse eenmansjurylid Gerard Otjacques.
De in hoogte en breedte goed ontwikkelde, expressief in de vleeslĳnen, heel
elegante Jolie Fille van de Stokerĳ (v. Imperial) werd in haar rubriek verwezen naar
de tweede plek en zag lichtgewicht
Silhouette de Roupage (v. Sheriff) van Philippe Collignon de 1a-plaats innemen.
Jolie Fille van Roger Monbaliu uit Jabbeke tekende voor bĳna 100 kg meer gewicht en was nog geen maand ouder dan
Silhouette. ‘Silhouette bezit als jongere
een beter compromis tussen ontwikkeling en bespiering, meer vleeslĳnen en
meer ﬁnesse. Jolie Fille is groter, maar
minder expressief’, luidde het uit mon-
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de van de keurmeester en provinciegenoot van fokker Collignon. Een zéér discutabele beslissing, maar de voorzitter
van de jurycommissie zag er, met de
neus op de feiten, geen probleem in.
De gebeurtenis deed de daaropvolgende
rubrieksoverwinning van Ricaneuse de
Fooz (v. Origan) bĳna in de vergetelheid
belanden. Ricaneuse behaalde vorig jaar
in de categorie jonge vaarzen de nationale titel en is eigendom van Eric en
Julien Coheur en Michel Isenborghs. De
brede Origandochter stak vanwege haar
super vleestype en fĳne bespiering met
kop en schouders boven de concurrentie
uit. Ook in de daaropvolgende ﬁnale met
vĳf andere rubriekswinnaars was zĳ ontegensprekelĳk de knapste en kreeg terecht de titel toegekend.

Gewraakte keurmeester
In de rubrieken koeien gingen de gemoederen pas goed los. Ditmaal met de voorzitter van de jury, Jean-Marie Wilmet,
in de hoofdrol. Het tafereel: in de tweede
rubriek koeien, gekeurd door eenmansjurylid Arnold Degryse, stond Godin van

Mondaine de Roupage (v. Heroique), kampioene koeien

de Ĳzer (v. Adajio) van maatschap De
Mahoney uit Pittem op 1a. Op de derde
plek stond Moisson du Coin (v. Imperial)
van Mailleux-Dony uit Braibant. Maar de
voorzitter oordeelde op een zeer opzichtige manier dat deze ranking niet door
de beugel kon en liet via de omroeper
een andere keurmeester opdraven.
De opgeroepen Pol Bernard zette Moisson op 1a en Godin op 1c: ‘Moisson bezit
perfect beenwerk en is zonder fouten.
Godin is korter van stuk en te ver in conditie.’ Naar de verantwoording van zĳn
ranking werd Degryse door de voorzitter
nooit gevraagd. Bĳ deze daarom Arnold
Degryse aan het woord: ‘Het verschil zit
in het middenstuk. Moisson bezit gewoon geen goede rug.’ Degryse gaf onmiddellĳk zĳn ontslag en verliet het
keuringsterrein.
Het eerder geciteerde Luxemburgs jurylid had het ook niet begrepen op de
Vlaamse keuringsconditie in de categorie koeien. Daar strafte hĳ Zwartje van het
Negenbonder (v. Adajio) van de familie
Lenaers-Rubens en Wouter Matthĳs uit
Vliermaal op af. Zwartje stond er super

2650 de Valduc (v. Gagneur), kampioen stieren

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

A UGUS T US

20 1 6

25

KEUR I NG

Met spanning wachten op al dan niet een wissel voor de eerste plek

bĳ met breedte in de body van voor tot
achter en een rond proﬁel in de broek,
zowel in achter- als in zĳaanzicht. Vanaf
haar aantreden stond de koe op 1a. Tot
de één jaar jongere en 151 kg lichtere
Divine de Fontena (v. Benhur) van Maurice
Marot uit Maffe verscheen. Divine kreeg
de 1a-plek toegewezen, Zwartje verhuisde naar de 1b-plek. Gerard Otjacques:

‘Divine is een fĳne koe en staat in fokconditie. Zwartje is minder fĳn en staat
in keuringsconditie.’

Provincialisme ten top
In de running voor de eindzege waren
naast Divine de Fontena (v. Benhur) en
Moisson du Coin (v. Imperial) Mandoline
du Coin (V. Imperial), Astuce du Fond de Bois

(v. Occupant) en Mondaine de Roupage (v.
Heroique). Bĳna iedereen tipte de langgerekte en fĳn bespierde Mandoline du
Coin met de heel ‘uitpuilende’ achterhand.
Maar het Luxemburgse jurylid mocht –
na lottrekking – de kampioene aanduiden. Tot verrassing van bĳna iedereen
koos hĳ ervoor de hoogste onderschei-

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale keuring Libramont 2016 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

stieren

Fracas de la Bocheroule
Calvados Pres Fostys
Peureux du Coin
Jose C.A. v.d. Paddenhoeve
Dauphin du Coin
1443 de Fermine
2650 de Valduc
jonge vaarzen Emma de Somme
Titulaire de Roupage
Fauvette du Fond de Bois
Karaat van Terbeck
Inouie de Bierwa
+BTNČOWBO5FSCFDL
oudere vaarzen Sauvee d’Ozo
Silhouette de Roupage
Hollywood de Bierwa
Ricaneuse de Fooz
Lacquee de la Haie Madame
Grappa de Fontena
Koeien
Divine de Fontena
Moisson du Coin
Mandoline du Coin
Astuce du Fond de Bois
Mondaine de Roupage
Zoogstellen
+PMJF'JMMFWE4UPLFSČ
Ricaneuse de Fooz
Royale de la Mandebras
Zwartje v.h. Negenbonder
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geb.datum

vader

m.vader

10-04-2015
13-12-2014
05-10-2014
09-09-2014
20-02-2014
08-11-2013
12-10-2011
13-07-2015
02-05-2015
25-04-2015
16-02-2015
11-12-2014
20-10-2014
11-09-2014
16-05-2014
02-12-2013
06-11-2013
14-05-2013
02-04-2013
04-09-2012
25-09-2011
03-03-2011
25-03-2010
05-10-2009
22-04-2014
06-11-2013
03-09-2013
04-12-2011

Hazard
Acrobate
Sheriff
Orval
Tilouis
Sheriff
Gagneur
Grommit
Attribut
Attribut
Fiacre
Attribut
Imperial
Picadilly
Sheriff
Imperial
Origan
Jel
Sheriff
Benhur
Imperial
Imperial
Occupant
Heroique
Imperial
Origan
Sheriff
Adajio

Imperial
Sheriff
Heritage
Imperial
Panache
Indu
Joubert
Noceur
Kimono
Ladislas
Imperial
Paysan
paysan
Adajio
Imperial
Fetiche
Jurassic
Obus
Sjaka-Zoeloe
Satyre
Occupant
Fiacre
Lasso
Fetiche
Fetiche
Jurassic
Germinal
Harisson
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schoftmaat
128
133
133
139
140
140
146
117
123
118
127
128
126
126
130
136
133
130
134
138
140
138
136
142

gewicht eigenaar, woonplaats
588
719
785
927
982
978
1159
455
528
473
645
568
612
634
716
840
785
775
766
821
972
877
886
991

J.,R. en E., Wylock, Jeneffe
E. Cryspeert, Wayaux
C. en G. Duchemin, Buzet
F. Van Liedekerke, Ressegem
G. Vanderbecq, Thieu
JP Scalais, Moxhe
M. en V. Fisenne, Nandrin
Ferme de Somme en Van Belleghem
P. Collignon, Ortho
JP Montfort, Les Avins
Roggen-Schotsmans en P. Vranckx
H. Duchenne, D. Pierard en C. Fransen
Roggen-Schotsmans en J. Vink
JF Rouxhet, Izier
P. Collignon, Ortho
H. Duchene en D. Pierard
E. en J. Coheur en M. Isenborghs
A. Lejoly, Robertville
M. Marot, Maffe
M. Marot, Maffe
Mailleux- Dony, Braibant
Mailleux- Dony, Braibant
JP Montfort, Les Avins
P. Collignon, Ortho
R. Monbaliu, Jabbeke
E. en J. Coheur en M. Isenborghs
R. Marenne, Leglise
-FOBFST3VCFOFO8.BUUIČT

ding toe te kennen aan Mondaine de
Roupage (v. Heroique) van, jawel, Philippe Collignon. Mondaine is een prima,
vleestypische koe, daar niet van, met
veel maat en gewicht en diep gebild,
maar heel onderstandig in de benen.
Mandoline zou een betere keuze zĳn geweest en conform de eerder neergezette
keuringslĳn. Zelfs de in magere conditie
verkerende Astuce zou een betere eindlaureate zĳn geweest. Astuce werd door
een ander jurylid tĳdens de rubriekskeuring benoemd als ‘het prototype van ﬁnesse en bespiering met veel openheid in
de schouderpartĳ’. Maar ja, als de kat bĳ
de melk wordt gezet…

Geen verrassing meer
In de eindronde bĳ de stieren waren zes
rubriekswinnaars in de running voor de
nationale driekleur. Onder de zes ﬁnalisten de enige Vlaamse vertegenwoordiger
Jose C.A. van de Paddenhoeve (v. Orval) van
Freddy en Ingrid van Liedekerke uit Ressegem. Jose werd in de rubriekskeuring
door keurmeester Marc Baudouin geroemd om zĳn brede én bespierde voorhand, de goede lengte, de mooie ronde
rib en staartimplant en het goede beenwerk. De stier met de meeste bespiering
in de achterhand in de rubriek, Justen
van de Sluizenweg (v. Grommit) van Anny
Meers en Marc Peters uit het Vlaamse
Millen, stond op plaats drie, maar de
stier was slecht ter been.
Jose C.A., die op de keuringsdag 21
maanden oud was, liet een schofthoogte
noteren van 139 cm bĳ een gewicht van
927 kg. De stier kreeg in de ﬁnale echter
af te rekenen met 2650 de Valduc (v. Gagneur de Wihogne) van Marcel en Vincent

Fisenne uit Nandrin. Met zĳn 57 maanden was 2650 de nestor. Ook hĳ had
zĳn rubriek gewonnen dankzĳ een vlotte gang en een bĳzonder mooi bespierde
voorhand. De stier had een schofthoogte
van 146 cm en een gewicht van 1159 kg.
De vlotte gang voor de gegeven leeftĳd,
de strakkere ruglĳn dan bĳ Jose C.A., en
de meeste bespiering in de broek van
alle ﬁnalisten, maakten 2650 de Valduc
tot kampioen. Geen echte verrassing.

De wissel,
gezien door de lens

Unieke dubbelslag
Voor de eerste maal werd tĳdens de keuring te Libramont een nationale titel toegekend voor de zoogstellen. De homogeniteit tussen moederdier en kalf besliste
hier over winst of verlies. De eerder genoemde Jolie Fille van de Stokerĳ van
Roger Monbaliu en Zwartje van het Negenbonder van de familie Lenaers-Ruben
en Wouter Matthĳs kregen in de ﬁnale
een herkansing voor een mogelĳke eindzege. De fĳn bespierde Jolie Fille had het
verschil gemaakt in de rubriekskeuring
met haar ﬁnessevol vleeskalf Laurette
(v. Hazard). Zwartje was vergezeld van
Dzeko, een stierkalf uit vader Casper.
Moeder en kalf lieten beide een mooie
homogeniteit zien in de breedte en de
spierpartĳen.
Maar ook de pas gekroonde kampioene
Ricaneuse de Fooz maakte met haar kalf
Bienvenue (v. Muguet) haar opwachting
voor de titel. De scherpste vleesaftekening bĳ moeder en dochter, alsook het
fĳnste beenwerk bĳ koe en kalf, leverde
Ricaneuse uiteindelĳk de titel op. Met
deze knappe prestatie zorgde Ricaneuse
voor een onuitgegeven dubbelslag in het
witblauwras. l

Ricaneuse de Fooz (v. Origan), kampioene zoogstellen

In bovenstaande fotoreeks is de
kopranking te zien van de tweede rubriek koeien die tot de publiekelĳke
wraking van de keurmeester leidde.
Koe nummer 202 is Moisson du Coin,
koe nummer 204 is Godin van de Ĳzer en koe nummer 207 is Leane de
Waleffes.
Van boven naar onder: de eerste twee
foto’s betreffen de oorspronkelĳke
ranking door Arnold Degryse. De
twee volgende foto’s geven een beeld
van de ranking door vervanger Pol
Bernard, opgeroepen door de juryvoorzitter.
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