K E U R I N G

Vrouwelijke keuringscoryfeeën waren top, stieren eerder een flop

Markante nationale
Het was een historische keuring op Agribex. Een Vlaams en een
Nederlands fokproduct liepen met de hoogste onderscheidingen
weg. Nog nooit was er zoveel vlees te bespeuren bij het vrouwelijk fokvee. Bij de stieren was het zoeken naar correct beenwerk.
tekst Guy Nantier

O

p de meest prestigieuze keuring aller keuringen in het Belgisch-witblauwras, de nationale keuring ter gelegenheid van de landbouwbeurs Agribex
te Brussel, werd op verschillende fronten geschiedenis geschreven. Het meest
markante feit was dat een Nederlands en
een Vlaams fokproduct de hoogste podiumplaatsen bezetten, respectievelijk
in de categorie vaarzen en de categorie
koeien.

Laquais du Molinia (v. Index),
kampioen stieren

In Nederland geboren
Bij de vaarzen was er eindwinst voor Eclipse van ’t Staverhul. Eclipse werd geboren op
het fokbedrijf van Tonnie van Ginkel in
het Nederlandse Uddel, maar is nu in eigendom van Luc Malhoux uit het Waalse
Pailhe. Een uit een in-vitro in Nederland
geboren fokproduct op de hoogste Belgische podiumplek, dat is een primeur.
Voor de Germinaldochter, afstammend

Eclipse van ’t Staverhul (v. Germinal),
kampioene vaarzen

Breeze van Daizel (v. Occupant),
kampioene koeien
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uit Folie des Pahys (v. Osborne), was het te
Brussel een herkansing na de gemiste
eindzege op de nationale te Libramont
in juli laatstleden. De zeer beeldige en
krachtige vaars was sinds de zomer nog
60 kilogram bijgekomen en liet op de
weegbascule nu 941 kilogram noteren op
een leeftijd van 34 maanden. Ze was bovendien ook nog gegroeid met één centimeter. Haar schoftmaat bedraagt nu 140
of plus dertien boven de leeftijdsnorm.
De vaarzenrubrieken waren een lust voor
het oog te Brussel. Een zeer knappe overwinning was er voor Flower van de Stokerij
van Roger Monbaliu uit Jabbeke. Flower
(v. Ichor) liet zeer terecht Negation de Fooz
(v. Etna) van Eric Coheur het nakijken.
Beenwerk, hoogtemaat, lengte, volheid in
bespiering: Flower heeft het allemaal.

Elf jaar terug
In een andere rubriek vaarzen kwam
grootinzender Eric Coheur uit Fooz wel
op 1a met Mobile de Fooz, vóór Evangelista
van de Bremberg (v. Arafat) van Armand en
Bart Willems uit Sint-Joris-Winge. Evangelista showde een zware voorhand en
was de breedste in de achterhand van
alle concurrenten in de rubriek. Maar de
vaars deed met haar lange tred op de catwalk in Brussel onder voor Ormedochter
Mobile. Ook was er bij Evangelista een
ruggenwerveluitsteeksel zichtbaar. Voor

categorie
stieren

naam dier

Cool de Waret l’Evèque
Nobel
Laquais du Molinia
Tonus Beauffaux
Rabateur B. Esneux
vaarzen
Balise de Boulogne
Astuce de la Bocheroule
Flower van de Stokerij
Omission de St. Fontaine
Mondaine de Roupage
Mobile de Fooz
gek. vaarzen Eclipse van ‘t Staverhull
Herbue de Waleffes
Limpide de Fooz
koeien
Liqueur de Steinbach
Jalouse de Fooz
Breeze van Daisel
Illusion de l’Allemoine
zoogstellen Herbue des Waleffes
kalf: Leane
Identique de Roupage
kalf: Orchidee

geb.datum

vader

m.vader

17-04-2010
02-03-2010
04-10-2009
08-06-2008
15-09-2006
15-07-2010
18-06-2010
09-05-2010
27-12-2009
05-10-2009
08-05-2009
04-02-2009
09-11-2008
23-05-2008
28-01-2008
26-04-2007
30-09-2006
05-03-2006
09-11-2008
31-05-2011
22-03-2006
16-05-2011

Kimono
Johnny
Index
Gamin
Blak
Obus
Germinal
Ichor
Mont Blanc
Heroique
Orme
Germinal
Orateur
Harisson
Dartagnan
Occupant
Occupant
Magistrat
Orateur
Adajio
Despote
Joker of Imperial

Germinal
Danseur
Emigre
Arlequin
Vandale
Debordant
Lasso
Offusque
Genière
Fetiche
Germinal
Osborne
Orpheon
Lasso
Lasso
Radar VT
Tonique
Radar VT
Orpheon

schoftmaat (cm)
130
131
139
145
148
119
124
128
123
131
132
140
129
137
131
136
141
138
129

Radar VT

135

gewicht (kg) eigenaar, woonplaats
709
708
970
1331
1223
527
612
613
619
727
736
941
767
867
758
860
1017
906
767

B. Lambert, Waret-l’Eveque
D. Lambert, Villers-Ste. Gertrude
C. en P. Bechet, Halanzy
R. Melotte, Lathuy
M. Crevits, Boninne
J. en J.L. Frison, Bassilly
Pirson-Demarche, Sovet
R. Monbaliu, Jabbeke
Mahoux-Rosmeulen S.A., Pailhe
P. Collignon, Ortho
E. Coheur, Fooz
Mahoux-Rosmeulen S.A., Pailhe
M. Laruelle, Faimes
E. Coheur en K. Goossens
J.L. Hubert en F. Moussebois
E. Coheur en M. Denomerenge
L. Goddeeris, Diksmuide
D. en J.F. Lejeune, Opont
M. Laruelle, Faimes

863 P. Collignon, Ortho

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale keuring witblauw te Brussel (kampioenen vetgedrukt)

velen wellicht een detail, maar juryleden
zien dit echt niet graag.
Bij de koeien werd een tweede maal geschiedenis geschreven. Hier kwam, zag
en overwon Breeze van Daisel (v. Occupant)
van Lieven Goddeeris uit het Vlaamse
Diksmuide. Het was al bijna elf jaar geleden dat een eigengefokt Vlaams fokproduct – de Radar SF-dochter Hetty van het
Negenbonder van Rigo Lenaers-Rubens
uit Vliermaal – een nationale titel in
Brussel wegkaapte.
De tegenstand voor Breeze was in de finale niet min met onder andere Jalouse de

Fooz (v. Occupant) van Eric Coheur en
Michel Denommerange en Illusion de
l’Allemoine (v. Magistrat) van Daniel en
Jean-François Lejeune uit Opont. De vierde finaliste, lichtgewicht Liqueur de Steinbach (v. Dartagnan) van Jean-Luc Hubert
en echtgenote Moussebois, maakte weinig kans. Maar Jalouse imponeerde wel
met een goede voorhand, een mooie ruglijn en vooral met haar diepe, brede
broek. De compacte Illusion, die in de
rubriekskeuring nipt gewonnen had van
Gloire de Fooz (v. Lasso) van Eric Coheur en
Frans Verbiest, miste echter elegantie

om met de zeer complete Breeze te kunnen concurreren.

Ras zoekt stieren
Nog nooit was er zoveel vlees te bespeuren bij de keuringscoryfeeën, vooral in
het vrouwelijk fokvee. Op het beenwerk
– vooral op stand – viel wel wat aan te
merken. Zeker, voor de meest begeerde
titel onder de nationale titels gaan fokkers tot het uiterste in de voeding van de
dieren. Maar de snelle gewichtsaanzet is
daarbij een (te) zware last voor de achterkootgewrichten.
Bij de stieren was het echt zoeken naar
correct beenwerk, zowel op stand als in
de gang. Op stand namen de voorpoten
soms extreem Franse vormen aan, waarbij de voorpoten naar buiten en zijwaarts
gericht zijn. En dat oogt niet bepaald
fraai. In de gang werd er zowaar soms
gestrompeld. Voor natuurlijk dekkende
stieren is dat toch wel problematisch.
Ter verschoning kan gesteld worden dat
de ondergrond in Brussel beenhard was
en niet te vergelijken is met de verende
graszode op het bedrijf. Maar toch.
De eindwinst bij de stieren was voor
Laquais du Molinia (v. Index) van Christiaan en Philippe Bechet uit Halanzy. De
stier, gefokt door Fernand en Christiaan
Lambeaux uit Buissonville, is zeer rastypisch met een mooie schouderbespiering, scherp afgelijnde vleespartijen in
de brede achterhand en finesse in bot en
vel. En het beenwerk? Laquais was de
minst slechte op dit onderdeel. l
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