Joubert de Ferrière (v. Brutal), kampioen stieren

Etoile de l’Ecluse (v. Lasso), kampioene vaarzen

Volka van Daisel (v. Radar VT), kampioene koeien

Onverwachte wendingen

vooraf ging, werd gewonnen door de delegatie van de provincie Luik. Het winnende kwintet bestond uit Joubert de
Ferrière (v. Brutal), Nouvelle du Fond de
Bois (v. Calimero), Olivine du Fond de
Bois (v. Calimero), Lady des Tourterelles
(v. Lasso) en Girafe de Fooz (v. Lasso).

Scheidsrechter beslist in Libramont in het voo rdeel van Volka van Daisel
Met minder koeien, maar met meer deelnemende vaarzen vierde de nationale Belgische
witblauwkeuring te Libramont haar twintigste editie. Een jubileumeditie met onverwachte
wendingen en keuzen. De kleine Vlaamse delegatie mag op een geslaagde deelname
terugblikken met vier 1a-prijzen, vier 1b-plaatsen en een nationale titel voor Volka van Daisel.

D

e keuringsdag te Libramont begon
met fikse regenbuien, maar eindigde in schoonheid met zon en de onverwachte, maar beslist terechte overwinning van het Vlaamse fokproduct Volka
van Daisel. Voor deze editie waren een
kleine honderdzeventig dieren aange-

Jury verdeeld

meld, waaronder een twintigtal dieren uit
Vlaanderen. Ten opzichte van vorig jaar
waren er minder dieren, vooral bij de
koeien, vanwege de strenger geworden
ibr-regelgeving voor nationale keuringen.
De keuring van provinciale fokkerijloten die aan de kampioenskeuring

Na de rubriekskeuringen was het de algemene verwachting dat het spektakel
bij de finale uit de jonge generatie fokvee diende te komen. Uit de negen rubrieken vaarzen en gekalfde vaarzen
waren immers geen uitgesproken kanshebbers op een eindzege op het voorplan getreden. En zo gebeurde. Bij het

Tabel 1 – Rubriekwinnaars Libramont 2007 (kampioenen vetgedrukt)
categorie naam dier
stieren

Bianco van de Stokerij
Thorgal van ‘t Kookshof
Hiris’on du Petit Juju
Etna de l’Ecluse
Joubert de Ferrière
vrouwelijk Identique de Roupage
Baie de Lissoir
Hectogramme de Roupage
Fatale de Montigny
Anna van Terbeck
Heritée de l’Allemoine
Girafe de Fooz
Etoile de l’Ecluse
Papillote du Fond de Bois
Olivine du Fond de Bois
Gincia de Haut Arquenne
Volka van Daisel
Destinee de Sberchamps
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geboortedatum

vader

moedersvader

07-01-2006
05-08-2005
07-05-2005
16-09-2004
23-04-2003
22-03-2006
04-01-2006
06-12-2005
02-10-2005
20-08-2005
02-04-2005
09-08-2004
09-07-2004
27-02-2004
01-09-2003
17-03-2003
24-07-2002
26-03-2001

Tropique
Radar VT
Ecrin SF
Ecrin SF
Brutal SF
Despote
Occupant FB
Magistrat
Lasso
Emigre SF
Despote
Lasso
Lasso
Lasso
Calimero
Lasso
Radar VT
Osborne VT

Radar VT
Cubitus
Osborne VT
Artaban SF
Amoureux
Radar VT
Cubitus
Brutal SF
Bionique
Belier
Guliver
Hebreu
Galopeur
Osborne VT
Urbain VT
Brutus
Torrero
Brulot

gewicht hoogtemaat
(kg)
(cm)
684
843
878
1069
1184
438
547
515
556
638
694
642
709
767
806
898
846
912

129
135
137
142
144
116
123
120
123
125
128
129
128
130
133
138
133
141

eigenaar, gemeente
R. Monbaliu, Jabbeke
P. Lhote, Bastogne
G. en O. Jaspart, Beauraing
P. Lhote en A. Adams, Bastogne
L. Henri en G. Perin, Lavoir
P. Collignon, Ortho
O. Marot, Hour
P. Collignon, Ortho
C. Baudoin-F. en C. Dubois, Sinsin
Roggen-Schotsmans en C. Van Duppen, Kersbeek
D. en J. F. Lejeune, Opont
E. Coheur en F. Bodson, Fooz
A. Adams en P. Lhote, l’Ecluse
J. P. Montfort, Les Avins
J. P. Montfort, Les Avins
G. Van Isacker, Arquennes
L. Goddeeris, Diksmuide
Prokes bvba, Ransberg
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Winnend kwintet van de provincie Luik, van links naar rechts: Joubert de Ferrière, Nouvelle du Fond de Bois, Olivine du Fond de Bois,
Lady des Tourterelles en Girafe de Fooz
omhooggaan van de bordjes van de jury
kregen zowel Fatal de Montigny, Anna van
Terbeck als Etoile de l’Ecluse stemmen achter hun naam.
Lassodochter Fatal van Christian Baudoin uit Sinsin bezat echter te weinig
rugbespiering om terecht aanspraak te
kunnen maken op een nationale titel.
Anna, de Emigredochter uit de fokstal
van Van Roggen-Schotsmans en in medeeigendom met Chris van Duppen, maakte meer kans met haar super belijning in
de diepe achterhand. In haar rubriek
had Anna met gemak de 1a-plaats veroverd. Haar gang was soepel, maar het
beenwerk benaderde op stand niet de
perfectie. Ook Lassodochter Etoile van
Ann Adams en Philipe Lhote was op dat
vlak niet onbesproken, maar haar breedte in de achterhand overtuigde de meeste juryleden, waardoor Etoile het kampioenslint kreeg omgord.
Vermeldenswaardig zijn nog de beste
Vlaamse 1b-prestaties van Yacintha van de
Bomlozeput (v. Occupant) en Xantipe van de
Bomlozeput (v. Artaban SF) van maatschap
Vereecke uit Watervliet en Wichita van de
IJzer (v. Dandi) van Hans Vermote uit Polinkhove. Xantipe diende pas na tussenkomst van de scheidsrechter haar 1a-plek
af te staan aan Heritée de l’Allemoine (v. Despote) van Daniël en Jean-François Lejeune
uit Opont. ‘Meer vleesexpressie in de achterhand,’ luidde het. Wichita moest, ondanks haar 845 kg voor een schofthoogtemaat van 135 cm, vrede nemen met een
tweede plaats ten voordele van de elegantere en fijner getypeerde Papillote du Fond
de Bois (v. Lasso) van Jean-Pierre Montfort
uit Les Avins. Papillote woog bij een leeftijdsverschil van 14 dagen bijna honderd
kg lichter dan Wichita en was vier centimeter kleiner.
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Raar maar waar
De Vlaamse fokkerijkracht kwam opnieuw naar voren in de eerste stierenrubrieken. Bianco van Stokerij van Roger Monbaliu uit Jabbeke won met zijn mooie
vleestype en expressieve vleeslijnen in
een mooi brede broek overtuigend de
jongste rubriek stieren van 18 maanden
en meer. Een ander Vlaams fokproduct,
Thorgal van ’t Kookshof (v. Radar VT) gefokt
door Hoogsteyns-Skoczylas uit Gerdingen
maar in eigendom van de Luxemburgse
fokker Philippe Lhote uit Bastogne, zette
de zegereeks verder in de tweede rubriek.
Behoudens naar binnen gedraaide achterbenen die de gang bemoeilijken, mag
Thorgal verder als vrij compleet bestempeld worden. In de derde rubriek stieren
zette de jury Hiris’on du Petit Juju van Gérard en Olivier Jaspart uit Beauraing op
kop. Deze Ecrinzoon met een zeer mooi
vleesprofiel in zijaanzicht was echter
minder sierlijk in achteraanzicht vanwege te weinig breedte tussen de heupbeenderen. Pikant detail: het scrotum van de
tweejarige Hiris’on was onbespeurbaar.
Het was bijna opnieuw feest in het Vlaamse kamp. Zico van de Hoelmanshoeve (v. Despote) van Marcel de Cock uit Opbrakel,
die de hele keuring op 1a had gestaan,
verhuisde naar de 1b-plek na tussenkomst
van de voorzitter van het jurykorps, JeanPaul Jaspart. De voorzitter liet de super
sabelbenige Etna de l’Ecluse (v. Ecrin) op 1a
zetten omdat naar zijn mening Zico ook
niet correct was in de voorbenen.’ Etna
imponeerde, jawel, zowel in de breedte
van de voor- als achterhand en woog 1069
kg bij een hoogtemaat van 142 cm. Zico
bezat weliswaar minder breedte en minder vleeslijnen in de broek, maar was veel
correcter in het beenwerk en woog toch
ook 1033 kg bij een schofthoogtemaat

van 144 cm. Joubert de Ferrière (v. Brutal)
van Léon Henry uit Lavoir en in mede-eigendom met Guy Perin won zonder discussie de laatste rubriek stieren.
In de finale kreeg Joubert vier stemmen
achter zijn naam en, eigenaardig genoeg,
Hiris’on drie stemmen. Wanneer de
staartinplanting meespeelt in het totale
beoordelingsplaatje waarom dan niet het
scrotum, zeker op het allerhoogste, nationale niveau?

Winst voor Volka van Daisel
De finale bij de koeien kende een onverwachte wending voor de Vlamingen. In
de strijd: de fijnbevleesde en langgerekte
Olivine du Fond de Bois (v. Calimero) van
Jean-Pièrre Montfort uit Les Avins, de
krachtige Gincia du Haut d’Arquenne (v. Lasso) van Géry Van Isacker uit Arquennes,
de brede en diepbespierde Volka van Daisel
(v. Radar VT) van Lieven Goddeeris uit
Diksmuide en de grote, met fijne vleeskussens in de broek begiftigde Destinée de
Sberchamps (v. Osborne VT) van maatschap
Prokes uit Ransberg. Olivine kreeg drie
stemmen achter haar naam evenals Volka, waardoor de scheidsrechter het eindverdict diende te vellen. Jaspart koos ditmaal voor het betere beenwerk van Volka
en niet voor de extreem Franse stand in
de voorbenen van Olivine. Een rechtzetting voor wat zich eerder (onterecht) tijdens de rubriekskeuring van de stieren
had voorgedaan? Het is algemeen geweten: om kampioen te worden op een nationale witblauwkeuring in België is dikwijls wat meer nodig dan alleen maar
superkwaliteit. Soms in het nadeel, soms
in het voordeel.
Guy Nantier

