A G R I B E X

Juryleden Belgisch witblauw niet op dezelfde golflengte in finales

Bevreemdend pad
Agribex, het internationale landbouwsalon te Brussel, vierde dit jaar haar 100-jarig bestaan. Ook de
veehouderĳ zou schitteren op deze jubileumeditie. Althans, dat was het uitgetekende plan in het Belgisch-witblauwras. In de finales kozen de juryleden echter voor een wonderlĳk pad. De unieke Ivresse
de Ferrière behaalde een tweede nationale titel in één jaar. In het blonde d’Aquitaineras legden bĳna
alle Libramontkampioenen van 2009 beslag op een tweede nationale titel.
tekst Guy Nantier

Belgisch witblauw
Sterk signaal in rubriekskeuringen gaat de mist in tĳdens finales

Z

ou het Gloire de Fooz, de kampioene
Libramont 2009, lukken om een dubbele nationale titel in één jaar te veroveren? De Lassotelg van Eric Coheur, in
mede-eigendom met Frans Vanderbiest,
stond er immers in bloedvorm bĳ en noteerde 30 kilogram gewicht meer dan in
juli laatstleden. Of zorgde Ivresse de Ferrière, de kampioene in Doornik dit voor-

jaar, voor een kleine verrassing? Ivresse
(v. Notez Le) van Rudy Lambert uit Leignon is met haar 1166 kilogram en 146
centimeter schofthoogtemaat een uitzonderlĳk exemplaar in het ras.

Perfect plan
Door de wĳziging in de beurskalender
was de Brusselse ondergrond, na Door-

nik en Libramont, het theater voor een
derde nationale confrontatie in één jaar.
Het organiserende witblauwstamboek
had voor de gelegenheid een perfect scenario uitgedacht met drie keurmeesters
die als eenmansjury de rubrieken zouden keuren en de plaatsing zouden toelichten. En aldus geschiedde. Jean-Paul
Jaspart, voorzitter van het witblauw-

Ivresse de Ferrière (v. Notez-Le), kampioene koeien
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categorie

naam dier

vader

moedersvader

geboortedatum

gewicht
(kg)

hoogtemaat (cm)

stieren

0954 de Fescoux
Livret de Fooz
Raffut du Falgi
Japon de Lorcy
Bambino van de Ijzer
Thorgal van ‘t Kookshof
Limpide de Fooz
Dame-Blanche van de Stokerij
Davidoff van de Bremberg
Javeline de Fooz
Chiquita van het Bareelhof
Gironde d’Yvoir
Bavaria van Daisel
Jara de Bierrewart
Odette de Chardeneux
Farandole de l’Ecluse
Gloire de Fooz
Ivresse de Ferrière
Urgence de la Croix de Mer
Halifornie de la Claie

Echo
Germinal
Empire
Graphite
Jasmin
Radar VT
Harisson
Bianco
Wellington
Davidson
Germinal
Corbeau
Occupant
Cubitus
Fausto
Ecrin
Lasso
Notez le
Fringant
Tropique

Radar VT
Notez Le
Arlequin
Emigre
Biscuit
Cubitus
Lasso
Versace
Campagnard
Torrero
Debordant
Gitan
Soleil
Osborne
Orfevre
Lasso
Best
Bruegel
Despote
Vigoureux

05-07-2008
26-02-2008
20-09-2007
05-09-2007
06-05-2006
05-08-2005
23-05-2008
13-04-2008
27-02-2008
14-09-2007
03-05-2007
01-01-2007
29-09-2006
10-04-2006
26-03-2006
14-03-2005
08-03-2004
07-07-2002
02-05-2006
10-09-2005

553
723
900
854
1190
1195
601
570
644
748
756
854
733
842
924
945
932
1166
743
822

123
129
137
134
144
144
125
122
123
129
130
137
133
135
139
138
138
146
130
133

vrouwelijk

zoogstellen

eigenaar, woonplaats
J. en P. Lepage, Focant
G. Vanderbecq, Thieu
M. Kinif, Furnaux
E. Rabbeux en P. Crepin en D. Cosse
G. Bulcke, Knokke-Heist
P. Lhote en R. Marenne
E. Coheur en K. Goossens
R. Monbaliu, Jabbeke
A. en B. Willems, St-Joris-Winge
E. Coheur en K. Van Duppen
G. Veulemans, Glabbeek
G. Beguin, Sombreffe
G. Perin en L. Goddeeris
S. A. Lumen, Hellebecq
A. Boclinville-Marot, Bonsin
G. Perin en A. Adams
E. Coheur en F. Vanderbiest
R. Lambert, Leignon
J. De Marneffe, Borlez
R. en F. Krier, Halanzy

Tabel 1 – Rubriekwinnaars Agribex 2009 witblauw (kampioenen vetgedrukt)

stamboek, na afloop van de rubriekskeuring: ‘Een perfecte formule. Behoudens
één onsportieve reactie waren er geen
malcontenten onder de deelnemende
veehouders. Op de rubriekwinnaars valt
zeker niets aan te merken. De juryleden
hebben op een verantwoorde wijze en
consequent gehandeld. De toelichting
was misschien wat pover, inderdaad,
maar de keurmeesters zijn professionele
veehouders, geen professionele entertainers. Maar misschien moeten we daar
voor de toeschouwers in de toekomst
wat meer aan werken.’

Wonderlijke finales
Ook van de kwaliteit was de stamboekvoorzitter uiterst gecharmeerd: ‘Un
grand cru. Een zeer goed jaar. We hebben
progressie gezien in hoogtemaat en een
gunstige evolutie wat het beenwerk betreft. We boeken ook nog steeds winst in

de breedte van het dier’, aldus Jaspart.
De finales zouden volgens het uitgezette
plan van het stamboek door de drie keurmeesters gezamenlijk gekeurd worden.
In geval van gelijkheid van stemmen zou
scherprechter Henri Herman optreden.
En het was meteen noodzakelijk bij de
toekenning van het eerste kampioenschap bij de vaarzen. De drie juryleden
hadden zo hun eigen voorkeur: Stefaan
Vereertbrugghen gaf zijn stem aan de
krachtige en complete Jara de Bierrewart
(v. Cubitus) van landbouwmaatschap
Lummen. Christophe Lequeux zag winst
voor Bavaria van Daisel (v. Occupant) van
Guy Perin en Lieven Goddeeris. Bavaria
showde een best vleestype met veel finesse en een tafel van een rug, maar met
een niet onberispelijke gang. Voor de
derde keurmeester van dienst, Eugène
Detal, was het pure vleestype en de uiterst fijne bespiering van Javeline de Fooz

Javeline de Fooz (v. Davidson), kampioene vaarzen

(v. Davidson) van Eric Coheur en Kris Van
Duppen, doorslaggevend. De scherprechter werd erbij gehaald. Na een rondje
stappen kende hij de titel toe aan Javeline. Henri Herman over zijn keuze: ‘Javeline bezit de meeste finesse en de beste
breedte in de schouders, Jara is uitmuntend in gewicht en hoogtemaat maar het
vel is dik en Bavaria laat steken vallen in
het achterbeenwerk.’
Met de nadrukkelijke keuze van twee op
drie keurmeesters en de arbiter voor de
fijnheid in bespiering, was het voor menig toeschouwer duidelijk dat Gloire de
Fooz het zou halen van Ivresse de Ferrière in het kampioenschap bij de koeien. Maar opnieuw geschiedde een kleine
verrassing. Ivresse kreeg van de juryleden Vereertbrugghen en Detal de voorkeur. Jurylid Lequeux koos voor Gloire.
In tegenstelling tot de toekenning van de
titel bij de vaarzen, werd de keuze voor

Thorgal van ’t Kookshof (v. Radar VT), kampioen stieren
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Jonge vaarzen op rĳ voor rubriekswinst

Ivresse wél op groot gejuich onthaald
door het publiek.

Verschillende golflengte
Ook bĳ de stieren waren er twee uitgesproken favorieten voor eindwinst: Bambino van de Ĳzer (v. Jasmin) van Geert Bulcke en Thorgal van ’t Kookshof (v. Radar VT)
van Philippe Lhote en Robert Marenne.
Beide stieren waren van gelĳk gewicht
en hoogtemaat en showden veel en ex-

pressieve bespiering in de broek. Bambino was met bĳna een jaar wel de jongere
van Thorgal. Beide kanshebbers zetten
anderzĳds een goede gang neer in de
keuringsring met een licht voordeel in
vlotheid voor Thorgal. Andermaal zaten
de drie juryleden niet op dezelfde golflengte. Stef Vereertbrugghen en Christophe Lequeux gaven hun stem aan
Thorgal, Eugène Detal aan Bambino. Applaus of geen applaus op de tribunes?

Enkel de aanwezige toeschouwers zullen
het weten. Het minste wat men kan zeggen en schrĳven is dat ook deze toekenning stevig becommentarieerd werd in
de wandelgangen vanwege vermeende
fertiliteitsproblemen van… Thorgal.
Maar moeten, kunnen juryleden hiermee rekening houden in de showpiste?
Een nieuwe uitdaging voor het stamboek
om ook op dit vlak een zo perfect mogelĳk scenario uit te werken.

Blonde d’Aquitaine
Andere plaats en andere keurmeesters, maar toch dezelfde kampioenen als in Libramont

V

oor de blonde d’Aquitainefokkers
was de Agribexkeuring het tweede
nationaal treffen voor het ras binnen
hetzelfde jaar. De meeste Libramontkampioenen 2009 kwamen gesterkt uit
de confrontatie te Brussel. Zĳ zegevierden, ondanks een andere jury, een tweede maal op het allerhoogste niveau.
Deballée (v. Tableau) van Jacques Boesmans uit Huccorgne zette bĳ de jonge
vaarzen opnieuw het kampioenschap
achter haar naam. Ulyssia (v. Roitelet) van
Bernard Stephany uit Rouvreux deed

hetzelfde bĳ de koeien. Nieuwkomer Peter De Brabander uit het Zele zorgde met
Deesse (v. Rubio) voor het enige Vlaamse
succes in het vrouwelĳke vee. Deesse
kreeg het kampioenschap toegekend in
de categorie vaarzen middenklasse. ‘Que
des qualités, enkel maar kwaliteiten,’
was het samenvattende commentaar van
de jury over deze goed ontwikkelde en
elegante vaars.
Bĳ de stieren wisten ook twee dieren een
tweede nationale titel in één jaar te behalen: Dollar (v. Aldo) van Bernard Ste-

Walda (v. Leo), kampioen oudere stieren
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phany bĳ de jonge stieren en Walda (v.
Leo) van Carl Mintjens uit het Vlaamse
Oostmalle bĳ de oudere stieren. De ‘reus’
van Mintjens oogstte veel bewondering
bĳ de keurmeesters vanwege zĳn perfectie in uiterlĳke bouw, raskenmerken en
mobiliteit.
Michael Tholl uit Attert behaalde met
Come (v. Uppsala) de eindoverwinning bĳ
de stieren middenklasse. Come hield Libramontkampioen 2009 Chinaro (v. Scout)
van Bernard Staphany hiermee af van
een nieuwe titel.

Deesse (v. Rubio), kampioene vaarzen middenklasse
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