Open strijd op 1 7e editie
Vlaamse inzendingen presteren beter dan al gemeen verwacht
De grootste openluchtlandbouwbeurs van Europa was dit
jaar ook weer het toneel van een nationale keuring voor het
Belgisch-witblauwras. Er waren geen uitgesproken favorieten vooraf, het was een ‘open’ strijd met volop spanning.
Na afloop was enkel bij de vaarzen het eindoordeel van de
jury nagenoeg unaniem.
Kampioenes Libramont 2004: Effigie (links),
Gabin (midden) en Voyageuse (rechts)
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e 17e editie van de nationale keuring voor het
Belgisch-witblauwras te Libramont beloofde een
‘open’ strijd te worden. Enkel Bioniquedochter Histoire
d’au Chêne van Theodore en Alexandre Lekane uit Clavier werd in de wandelgangen vooraf als titelkandidate bij de koeien getipt.
Ook dit jaar zorgde de show te Libramont voor een primeur. Vorig jaar stelden de organisatoren het wedstrijdreglement bij wat betreft kalvingsinterval, zodat
oude koeien (spoelkoeien) opnieuw in de keuringsring konden aantreden. Dit bleek een geslaagde ingreep, want het verfraaide het fokkerijspektakel. Om
de provincialistische bevoordeling door de juryleden

tegen te gaan, werden voor deze editie de jurykoppels pas bij de
aanvang van elke rubriek gevormd en bekendgemaakt. Was dat
een goede zet die navolging verdient? Na afloop viel er weinig geroddel over de touwtrekkerij te horen.

Spannende start
Vier rubrieken niet-gekalfde dieren en drie reeksen eerstekalfsdieren dienden de finalisten af te leveren voor de kampioenstrijd
bij de vaarzen. De winst in de vaarzenrubrieken was van meet af
aan felbevochten. Het leverde een spannend spektakel op met onder andere Nocturne des Trois Chemins (v. Despote), Idylle de Beauraing
(v. Radar VT), Narbonne du Fond de Bois (v. Lasso), Estimee de Fooz (v. Notez Le), Fable d’Embise (v. Biscuit) en Virginie (v. Fausto): stuk voor

stuk dieren die in de toekomst nog menigmaal te zien zullen zijn
in het keuringscircuit. In rubriek vier was het kantje boord voor
Eva de Wayaux van Serge Lempereur uit Wayaux. Maar Eva (v. Lasso)
toonde net iets meer vlees in de rug en op de ribben dan de 1b-geplaatste Pourpre de Berligant (v. Belier) van Marc Baudoin uit Marchovelette.
Bij de gekalfde vaarzen was er winst voor Pistière de Charlevaux (v.
Osborne) van Michel Denomerenge uit Crisnée en Utopie van de
Averegten (v. Osborne) van Willy Vermeulen uit Heist-op-den-Berg.
Pistière haalde het vanwege een sterkere ruglijn en beter beenwerk van een andere Osbornetelg, Dauphine de Fooz van Mahoux
Rosmeulen NV en Louis De Weerdt uit Pailhe. Utopie was onklopbaar. Tegen haar hoogtemaat, kracht, bespiering en vlotte stap
was niemand van haar concurrenten opgewassen. Effigie de la Coloterie van Benoit Ma Houx uit Pailhe legde eveneens zonder discussie beslag op de derde rubriekszege bij de gekalfde vaarzen. Zij was
super rond en breed in de achterhand, met een sterke bovenlijn en
goede benen. Effigie stond er geweldig voor. In de finale sprak haar
breedte dan ook menig jurylid sterk aan. Ze was meteen goed voor
zes stemmen én de titel, tegen één stem voor Pistière.
Voor de eindronde bij de koeien traden zes kandidates aan. Topkoe Taboe van het Kruisborre van Roger Orinx uit Asse was ongenaakbaar in haar reeks. De Soleil de l’Austerdochter stak met kop

categorie

naam dier

stieren

Domino de la Grigeoule
Vampier
Vavasour van het Hof te Landegem
Gabin de Ferrière
Vivaldi du Coin
Taboe van het Kruisborre
Crecerelle de Fooz
Puissante de Lissoir
Histoire d’au Chêne
Voyageuse Roupage
Paola van de Stokerij
Nocturne des Trois Chemins
Narbonne du Fond de Bois
Fable d’Embise
Eva de Wayaux
Utopie van de Averegten
Pistiere Charlevaux
Effigie de la Coloterie

koeien

vaarzen

geb.datum
27-01-’03
05-09-’02
18-04-’02
28-07-’00
14-12-’99
26-09-’00
26-05-’00
02-09-’99
11-05-’99
07-11-’97
30-06-’97
05-09-’02
21-08-’02
22-03-’02
23-10-’01
23-07-’01
14-06-’01
01-03-’01

vader

m.vader

eigenaar, gemeente

Biscuit
Radar VT
Rhodos
Torrero
Brutal
Soleil
Fausto
Cubitus
Bionique
Brulot
Norman
Despote
Lasso
Biscuit
Lasso
Osborne
Osborne
Lasso

Artaban
Marquis
Pacifique
Amoureux
Garnement
Corail
Seduisant
Reveur
Brulot
Bruegel
Brulot
Dandy
Guliver
Garin
Hebreu
Fausto
Hebreu
Eclatant

Gebr. Perin, Les Bulles
S. Vereertbrugghen, Opwijk
J. De Marneffe en Borvan, Faimes
B. Courtoy, Héron
A. Aubry Cop, Vaux-sur-Sûre
R. Orinx, Asse
E. Coheur, Fooz
P. en O. Marot, Hour
T. en A. Lekane, Jeneffe
P. Collignon, Ortho
R. Monbaliu, Jabbeke
J.en zn. George, Bois-Borsu
B. Cassart, Clavier
C.en L. Leleux, Mainvault
S. Lempereur, Wayaux
W. Vermeulen, Heist-op-den-Berg
M. Denomerenge, Crisnée
Ma Houx NV, Pailhe

gewicht (kg)

hoogte (cm)

674
731
849
1186
1245
846
890
nb
nb
nb
836
602
581
735
666
867
694
760

126
131
135
146
151
134
135
139
138
135
140
125
125
131
130
138
129
131

Tabel 1 – Rubriekswinnaars Libramont 2004 (de kampioenes zijn vetgedrukt)
en schouders boven de andere deelneemsters uit. Taboe imponeerde met een vlotte
gang, haar gewicht, een sterke voorhand
en een diepe, ronde achterbilbespiering
met goede staartinplant. Ook Crecerelle de
Fooz (v. Fausto), van Eric Coheur uit Fooz,
had weinig tegenstand in haar rubriek.
Haar correcte verschijning, gekoppeld aan
een goed gewicht, en haar hoogtemaat
blijven een lust voor het oog. Derde titelkandidate was Puissante de Lissoir van Paul
en Olivier Marot uit Hour. Deze Cubitusdochter had de titanenstrijd in rubriek c
gewonnen van gevestigde waarden zoals
Tallow-Dip van de Kleithoek van Filip Taveirne
uit Poesele, Jurassiene du Fond de Bois van
Guy Perin uit Grandhan, Nappee du Pont de
Messe van Pierre-Henri Christophe uit Fexhe, Epopee de Centfontaine van Benoît Ma
Houx uit Pailhe en Capsule de Roupage van
Philippe Collignon uit Ortho. Puissante
was langgerekt en breed in de voor- en
achterhand met een mooie ribwelving in
de middenhand. Puissante bezat een stevige ruglijn en vertoonde zowel in zijaanzicht als achteraanzicht een mooie, ronde
en fijne bilbespiering. Alleen in de achterkoten liet ze het wat afweten. Na tussenkomst van de scherprechter Jules Mazy uit
het Luikse Hannut werd ze boven de als
tweede geplaatste Jurassienne verkozen,
die te licht in gewicht werd bevonden. Ook
Histoire d’au Chêne had het, tegen alle verwachtingen in, moeilijk in haar reeks. Het
jurykoppel aarzelde om Histoire, die bakken finesse en elegantie tentoonspreidde,
op 1a te zetten. Haar opponente Azalée du
Molinia (v. Brulot) van Fernand en Christian
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Lambeau uit Suissonville was breder en
dieper in de broekbespiering, maar te ver
in conditie. Spannend was het ook in de
vijfde rubriek koeien tussen het pure
vleestype van Voyageuse de Roupage van Philippe Collignon uit Ortho en de krachtige
verschijning van Alarme de Tohogne van Guy
Gaillard uit Tohogne. Arbiter Vincent Barbe bevestigde het klassement van de jury,
wat de Brulotdochter van Collignon een finaleplaats opleverde. Voor de laatste finaleplaats bij de koeien werd het een Vlaamse tweestrijd tussen Paola van de Stokerij van
Roger Monbaliu uit Jabbeke en Hetty van het
Negenbonder van Rigo Lenaers-Rubens uit
Viermaal. In bespiering hoefden beide dieren voor elkaar niet onder te doen. De langgerekte Paola (v. Norman) kreeg ten slotte
de voorkeur boven de best gebeende Radardochter Hetty.
Tijdens de eindronde besliste de zevenkoppige jury in het voordeel van Voyageuse: met vier stemmen, tegen drie voor
Histoire, veroverde Voyageuse het driekleurige zegelint.

Stieren
Bij de stieren was er eveneens geen eensgezindheid over het toekennen van de kampioenstitel. Domino de la Grigeoule (v. Biscuit) van de gebroeders Perin uit Les Bulles
kreeg één stem achter zijn naam. Domino
is een vlotte stier met mooie vleeskussens
maar met een iets te lange rib. Twee stemmen kreeg Vivaldi du Coin van André Aubry
Cop uit Vaux-sur-Sûre achter zijn naam.
Deze Brutalzoon, gefokt door Mailleux en
Dony uit Braibant, had in zijn reeks moei-

teloos de rubriekswinst binnengehaald.
Vanwege een goede combinatie van hoogtemaat (1,51 m) en bespiering kon geen enkele van zijn concurrenten aanspraak maken op 1a. Vier stemmen en daarmee
meteen de eindzege kreeg Gabin de Ferrière
van Benoit Courtoy uit Héron. Gabin, gefokt door Leon Henry, is een mooie, harmonisch gebouwde vierjarige stier. Zijn
elegantie en zijn luxe bespiering in vooren achterhand maakten hem terecht tot
nationaal kampioen.

Berenvel verkopen
De Vlaamse inzendingen zouden geen potten breken, was de algemene teneur vóór
deze 17e nationale keuring. Na afloop is
nogmaals gebleken dat het vel van de beer
niet verkocht mag worden vooraleer hij
geschoten is. Samen met Utopie, Taboe en
Paola behaalden nog twee Vlaamse fokproducten een reekszege: in de categorie
stieren waren Vampier (v. Radar VT) van Stefaan Vereertbrugghen uit Opwijk en Vavasour van het Hof te Landegem (v. Rhodos), in eigendom van Jacques De Marneffe en
Borvan NV uit Faimes maar gefokt door de
De Brandt uit Oordegem, eveneens goed
voor 1a. Geen van beide stieren kon vanwege het mindere beenwerk enige aanspraak maken op een eindzege. Vijf 1aprijzen op achttien: dat is een zeer
verdienstelijke prestatie.
Guy Nantier

