KEURING ERPE-MERE

Cerise zet de

kers op de taart
De negende editie van de ‘Grote Prijs Keukens Redant’ was door de loden zon een beproeving voor
mens, dier en soms ook jury. De zwarte Cerise van
Jean-Pierre Thibaut-Wynen werd superkampioene.
TEKST WIM VEULEMANS

D

e ‘Grote Prijs Keukens Redant’ in
het Oost-Vlaamse Erpe-Mere kent
ondertussen al enkele jaren zijn
vaste plaats op de keuringskalender van
het Belgisch-witblauwras. Ondanks de
warmere temperaturen waren nagenoeg
alle ingeschreven fokkers aanwezig op deze
prijskamp. Het resultaat was de aanwezigheid van 112 dieren. Door het warme weer
lag het aantal bezoekers dit jaar wat lager
dan eerdere edities. Daarentegen vinden
ook steeds meer Waalse vleesveehouders en
witblauwfokkers hun weg naar Erpe-Mere.

Miss & Mister Toekomst
De eerste rubrieken op het programma waren steeds voor de jongste dieren, tussen de
zes en twaalf maanden oud. Miss Toekomst

werd de zeven maanden oude Moneypenny
van het Bareelhof van Gilbert Veulemans uit
Glabbeek. De lange en brede Vidaldochter en
een kleindochter van de bekende Germinaldochter Chiquita van het Bareelhof had in
haar rubriek haar handen vol aan een andere Vidaldochter, Merel van de Sluizenweg,
van Anny Meers en Marc Peters. Moneypenny toonde zich de meest complete in het
kampioenschap en haalde het van twee
andere jonge vaarzen. Michou van het Smetledehof, een Senateurvaars van De Clercq lv
toonde in haar rubriek al veel finesse. Ook
Manuella van de Paddenhoeve (v. Opercule), een
brede en zware vaars van Freddy Van Liedekerke en Manu Laruelle, wist haar rubriek
overtuigend te winnen.
De mannelijke evenknie van Moneypenny,

Mister Toekomst, was deze editie Institution
van de Breehoeve van Gert en Louis De Coninck uit Wolvertem. De Casperzoon toonde zich al bijzonder machtig in zijn rubriek
en toonde in het kampioenschap ook nog
eens zijn correcte stap. Concurrentie kreeg
Institution van een Aragonzoon uit de stal
van Serge Lempereur. Gracieux de Wayaux
toonde voornamelijk een mooie belijning in
de achterhand. Ook Martin L. King van de
Kerkenhofstede, een zware en lange Horacezoon van Karel Gilis, kon de nieuwe Mister
Toekomst niet bedreigen.

West-Vlaamse winst bij stieren
Ook bij de jonge stieren – tussen 12 en 18
maanden oud – werd een Vidalnakomeling
aangewezen als kampioen: Messi van de Stokerij. Deze zwaar bevleesde stier van Roger
Monbaliu is een zoon van Kiara van de Stokerij. Deze Députédochter zou later die dag
als tweede eindigen in haar rubriek. Met een
hoogtemaat van 126 centimeter en een gewicht van 675 kilogram toonde Messi zich
bijzonder ‘gewichtig’ in het kampioenschap.
Ondanks de breedte in de voorhand en de
mooi bespierde achterhand en staartinplant
bleek een andere Aragonzoon, Melchior van de
Kerkenhofstede, geen partij voor Messi.
De laatste titel bij de stieren ouder dan 18
maanden was die voor de tweejarige Lekkerkoek van het Berkenhof. Deze Imperialzoon is
eigendom van Herman Bekaert uit SintBaafs-Vijve en toonde zich een complete
stier met veel finesse in de bespiering en het
beenwerk. Lekkerkoek eindigde in zijn rubriek vóór Lexus de Mahoney (v. Charlie) van
Christiane Moenaert. Koko C.A. van de Paddenhoeve wist dan weer zijn thuisvoordeel te
verzilveren. Deze drieënhalf jaar oude Orvalzoon is in eigendom van organisator Hedwig

Tabel 1 – Reekswinnaars Grote Prijs Keukens Redant (kampioenen vetgedrukt)

rubriek

naam

Mister Toekomst: stieren 6-12 mnd. Institution van de Breehoeve
Gracieux de Wayaux
Martin L. King van de Kerkenhofstede
stieren 12-18 mnd.
Messi van de Stokerij
Melchior van de Kerkenhofstede
stieren 18-30 mnd.
Lekkerkoek van het Berkenhof
stieren +30 mnd.
Koko C.A. van de Paddenhoeve
Miss Toekomst: vaarzen 6-12 mnd. Moneypenny van het Bareelhof
Michou van het Smetledehof
Manuella van de Paddenhoeve
vaarzen 12-20 mnd.
Myrthe de Mahoney
Marine de Mahoney
Magda de Mahoney
Lien van het Smetledehof
vaarzen 20-32 mnd.
Cerise
vaarzen 32-44 mnd.
Kandy du Champs des Oies
koeien +44 mnd.
Océane van de Sijsloberg
Ikea du Champs des Oies
Irma du Champs des Oies
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geb.datum

vader

m.vader

eigenaar

16-10-2017
23-09-2017
10-08-2017
17-04-2017
12-04-2017
15-06-2016
19-01-2015
23-11-2017
24-09-2017
08-08-2017
31-07-2017
13-05-2017
07-01-2017
01-09-2016
16-03-2016
30-05-2015
16-08-2014
06-12-2013
22-03-2013

Casper
Aragon
Horace
Vidal
Aragon
Imperial
Orval
Vidal
Senateur
Opercule
Litige
Cabri
Attribut
Zougar
Cabri
Benhur
Germinal
Flirter
Attribut

Noceur
Imperial
Emblème
Député
Picadilly
Adajio
Imperial
Sheriff
Nelson
Or
Adajio
Odilon
Hazard
Igloo
Sirus
Orme
Osborne
Nocturne
Orme

Gert en Louis De Coninck, Wolvertem
Serge Lempereur, Wayaux
Karel Gillis, Watervliet
Roger Monbaliu, Jabbeke
Karel Gillis, Watervliet
Herman Bekaert, Sint-Baafs-Vijve
Hedwig Redant, Ottergem
Gilbert Veulemans, Glabbeek
De Clercq lv, Smetlede
Freddy Van Liedekerke, Herzele
De Mahoney bvba, Pittem
De Mahoney bvba, Pittem
Jeroen Schoriels, Herfelingen en Joris Lefebvre, Nukerke
De Clercq lv, Smetlede
Jean-Pierre Thibaut-Wynen, Wayaux
Cédric Poncelet, Gedinne
Ivan Brouckaert, Ruddervoorde
Cédric Poncelet, Gedinne
Cédric Poncelet, Gedinne
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Moneypenny van het Bareelhof (v. Vidal),
Miss Toekomst

Myrthe de Mahoney (v. Litige),
kampioene jonge vaarzen

Redant en won zĳn rubriek vóór Torrero du
Donjon, een Grommitzoon van alweer Christiane Moenaert. In het kampioenschap waren de finesse en bespiering overtuigend
genoeg voor de jury om uiteindelĳk Lekkerkoek aan te duiden als kampioen bĳ de oudere stieren.

omwille van haar finesse en fĳne bespiering
die ze liet zien in magere conditie. Ze won
van de zwaardere en bredere Lady van de
Stokerĳ (v. Imperial) van Roger Monbaliu en
L’Amour de Mahoney, een fĳne Hazarddochter
van de familie Cocquyt.
Tot slot werd ook de winnaar van de rubriek
gekalfde vaarzen toegevoegd aan dit kampioenschap. Gezien haar eerste plaats op de
nationale keuring in Libramont een week
eerder, was de winst hier weinig verrassend
voor Kandy du Champs des Oies, een Benhurdochter van Cedric Poncelet. De ronde achterhand en mooie staartinplant plaatste
Kandy voor de zwaardere en bredere Députédochter Kiara van de Stokerĳ.
In het kampioenschap koos de jury uiteindelĳk voor de finesse van Cerise en wees haar
vol overtuiging aan als kampioene bĳ de
oudere vaarzen.

Compleet Cocquytfeestje
Ook de familie Cocquyt wist een titel mee te
nemen naar Pittem. H un zwarte Myrthe de
Mahoney – een dochter van Litige uit de bekende Godin van Ĳzer – toonde veel présence en won overtuigend het kampioenschap bĳ de jonge vaarzen. Reeds in haar
rubriek wist Myrthe, ondanks dat ze de
jongste vaars uit de serie was, te imponeren
met haar foutloze conformatie en een gewicht van 475 kilogram op een leeftĳd van
twaalf maanden. In het kampioenschap
kreeg Myrthe concurrentie van een stalgenote en een gewezen stalgenote. Marine de
Mahoney (v. Cabri) toonde bĳ haar rubriekswinst veel finesse, lengte en breedte op prima beenwerk en haalde het voor de kampioene van Affligem 2018, Marleen van het
Kruisborre (v. Hazard), eigendom van Jan en
Roger Orinx. De derde telg uit de Mahoneystal was Magda de Mahoney, nu in eigendom van Jeroen Schoriels en Joris Lefebvre.
Deze Attributdochter won eerder dit jaar
nog het kampioenschap vaarzen in Tielt en
later ook Sint-Lievens-Houtem. Ondanks
haar mooie bespiering in de achterhand en
massa moest zĳ het toch afleggen tegen
haar gewezen stalgenote, Myrthe.

Waalse winst bij oudere vaarzen
Het zesde kampioenschap was dat voor vaarzen tussen de 20 en 44 maanden. De jongste
winnares hierin was Lien van het Smetledehof.
Deze Zougardochter met veel breedte in de
voor- en achterhand bezorgde haar eigenaar
De Clerck lv een derde keer rubriekswinst in
een jaar tĳd. Bĳzonder kwaliteitsvol was de
tweede rubriek bĳ de vaarzen tussen 20 en
32 maanden oud. De winnares, Cerise, toonde zich, ondanks dat ze de oudste van de
reeks was, niet de zwaarste en grootste uit
het koptrio. De jury verkoos de zwarte Cabridochter van Jean-Pierre Thibaut-Wynen

Cerise (v. Cabri),
kampioene oudere vaarzen en superkampioene

Océane van de Sysloberg (v. Germinal),
kampioene koeien

Jury kiest voor finesse bij koeien
Dat de twee Luxemburgse juryleden niet
altĳd voor massa of breedte kozen die dag,
bleek ook duidelĳk bĳ de eerste rubriek
koeien. De jury koos immers voor de mooie
en fĳne bespiering in de achterhand en het
vleestype van de Germinaldochter Océane van
de Sysloberg van Ivan Brouckaert. Océane (820
kg), die wat massa mist, haalde het van de
twee Imperialdochters en de zwaargewichten in de rubriek: Jaserie van het Kruisborre
(952 kg) en Jolie Fille van de Stokerĳ (980 kg).
Ook in het kampioenschap verkoos de jury
uiteindelĳk de finesse van Océane van de
Sysloberg. Ze ging er de strĳd aan met twee
koeien die eigendom waren van Cedric Poncelet. Ook in hun rubrieken koos de jury
niet voor het gewicht. Flirterdochter Ikea du
Champs des Oies toonde veel finesse en lengte,
maar was wederom in deze rubriek niet de
zwaarste. Hetzelfde gold voor haar stalgenote en rubriekswinnaar Irma du Champs des
Oies. Deze Attributdochter stond in magere
conditie, maar toonde veel finesse en pure
vleeskwaliteiten. Irma had, aldus de jury,
nog ruimte om te groeien.
Uit de zeven kampioenen kozen juryleden
Robert Marenne en Christophe Lequeux toch
wel verrassend voor de finesse van Cerise als
superkampioene van de dag. l

Institution van de Breehoeve (v. Casper),
Mister Toekomst

Messi van de Stokerij (v. Vidal),
kampioen jonge stieren

Lekkerkoek van het Berkenhof (v. Imperial),
kampioen oudere stieren
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