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Gagnante de la Haie Madame super kampioene Libramont 2014

Bekkenbreedte en scherpte
vleeslĳnen bepalend
De zevenkoppige jury koos tĳdens de nationale keuring te Libramont resoluut voor het breedste
bekken in combinatie met de scherpste vleeslĳnen in de broekbespiering. Het leverde de Vlaamse
delegatie twee van de vier kampioenstitels op. Germinaldochter Gagnante de la Haie Madame veroverde de titel van algemeen kampioen 2014. Verder was de 26e editie een geweldige vitrine voor
het fokbedrĳf ‘Les Amandiers’ dat vĳfmaal rubriekswinst binnenrĳfde.
tekst Guy Nantier
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og nooit was de belangstelling voor
deelname aan de nationale keuring
te Libramont die aan haar 26e editie toe
was, zo groot. Maar liefst 235 dieren waren aangemeld door 111 fokkers waaronder 21 fokkers uit Vlaanderen.

Les Amandiers sterk
De sterk bezette rubrieken zorgden voor
de oplevering van meerdere kabinetstukjes tĳdens de dag.

Met tweemaal winst in de eerste twee rubrieken jonge vaarzen liep het fokbedrĳf
Les Amandiers van Gerard Bonduel en
Melanie Broers uit Mouland zich direct
in de kĳker. De eerste maal was er geen
maat op Exotiek van de Breehoeve (v. Prospère) vanwege haar fraaie hoogte, de lengte, de breedte in het bekken en de mooie
vleesexpressie in de broek. Exotiek werd
gefokt door Gert De Coninck uit Wolvertem maar is nu in mede-eigendom van

Les Amandiers. De wél eigengefokte
Emma des Amandiers (v. Grommit) deed
niet onder voor haar stalgenote en eiste
met gemak de overwinning op in de
tweede rubriek vaarzen. Een ander fokproduct van het bedrĳf, maar deze maal
in eigendom van Ludo Robberechts uit
het Vlaamse Perk, Dubai des Amandiers (v.
Noceur), volgde in hetzelfde spoor.
Drie overwinningen op zes rubrieken
waren echter onvoldoende om eindwinst

Voor de nationale keuring te Libramont waren 235 dieren aangemeld door 111 fokkers
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Zwartje van het Negenbonder (v. Adajio) dikte haar al ruime palmares verder aan met een nationale titel

Casper van het Perenhof (v. Sheriff) maakte een einde aan een aloude gewoonte bĳ de stieren

binnen te halen. De kampioenstitel ging
unaniem naar Ombrella du Haut
d’Arquennes van Gery Van Isacker uit Arquennes. De Attributdochter imponeerde vanwege haar harmonie in lichaamsbouw, vanwege het breedste bekken van
alle finalisten en vanwege de scherpe,
uitbundige vleespartĳen in de broek.
Dat alles gestoeld op sterk en correct
beenwerk. Ook Roger Monbaliu uit Jabbeke was dicht bĳ eindwinst met rubriekswinnares Hannelore van de Stokerĳ
(v. Argan). De zeer grote, sterk gebouwde
en zware Argandochter kon de jury echter niet bekoren.

Les Amandiers, deel 2
In de finale bĳ de oudere vaarzen tekende het fokbedrĳf Les Amandiers alweer
present, zĳ het met aangekochte dieren.
Voor de complete en goed in de benen
verkerende Datcha de Centfontaine (v. Benhur) was het een fluitje van een cent om

rubriekswinnares te worden. De op 1b
geplaatste Persane de Roupage (v. Adajio)
van Philippe Collignon uit Ortho was in
hoogtemaat letterlĳk een maatje te klein
voor Datcha. Het tweede ĳzer in het
vuur van het echtpaar Bonduel-Broers
was Cachemire de Somme. De Liberaldochter showde de breedste en rondste achterhand van alle finalisten. Maar er was
ook die andere finaliste, Zwartje van het
Negenbonder (v. Adajio). De parel uit de
fokstal van de familie Lenaers-Ruben en
Wouter Matthĳs uit Vliermaal stond er
heel beeldig bĳ met 845 kilogram voor
een hoogtemaat van 136 cm of plus 10
cm, met een volle rug en gevulde achterhand, scherp en blinkend in de zomerse
zon en met droog en correct geplaatst
beenwerk. Cachmire kreeg drie voorkeurstemmen, Zwartje vier voorkeurstemmen.
Bĳ de toekenning van eindwinst bĳ de
koeien was de jury eveneens verdeeld

tussen Flora van de Pannemeers (v. Adajio)
en Gagnante de la Haie Madame (v. Germinal). De Adajiopupil van José Ally-Dufour
uit Ruiselede stapte vlot door de ring en
showde maat en een mooi cilindrisch
vleestype voorzien van een diep gebilde
achterhand. Tĳdens de rubriekskeuring
werd Flora meteen op plek één geplaatst
en gaf deze nooit meer af.

Imponerende achterhand
Gagnante van Jean-Marc en Guy Perin
uit Grandhan had daarentegen wel meer
moeite gehad voor rubriekswinst. De
Germinaldocher stond aanvankelĳk op
1b na Lavande de l’Allemoine (v. Germinal)
van Daniel en Jean-Francois Lejeune uit
Opont. Na tussenkomst van de scherprechter werden de rollen omgekeerd
vanwege een fĳnere huid en meer
scherpte in de vleesaflĳning van de achterhandspieren. De lichte overkoting in
het achterbeenwerk van Gagnante en de
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vlottere stap en iets bredere voorhand
van Lavande deden er even niet toe. Het
dient gezegd: de achterhand van de Gagnante is werkelĳk imponerend, zowel in
zĳ- als achteraanzicht.
In de finale kreeg Gagnante vier stemmen achter zich, Flora diende vrede te
nemen met drie stemmen.

‘t kan verkeren

Gagnante de la Haie Madame (v. Germinal), kampioene bĳ de koeien en algemeen kampioen

Ook de titel van kampioen bĳ de stieren
werd in verdeeldheid toegekend. Casper
van Perenhof (v. Sheriff) van Louis Deweerdt uit Onze-Lieve-Vrouw Waver
stond als jongste in de finale tegenover
onder andere de oudste finalist, Nickel des
Alleines (v. Occupant) van Luc en Dany
Collard uit Auby-sur-Semois. De achttien
maanden oude Casper had vlot zĳn rubriek gewonnen. De jonge stier bezit
goede benen, een correcte hoogtemaat,
veel breedte en veel vlees.
Zĳn directe opponent Nickel bezit eveneens goede benen, een correcte hoogtemaat, veel breedte en veel vlees, maar is
wel wat kort van stuk. Anderzĳds telt
Nickel reeds 52 lentes wat veelal een belangrĳk voordeel is bĳ de toekenning
van eindwinst bĳ stieren. Maar ’t kan
verkeren, zei ooit de dichter Bredero. Zo
ook te Libramont. Tegen de aloude verwachting in werd Casper met vier stemmen tegen drie voor Nickel, aangeduid
als kampioen.
De 26e editie werd afgesloten met de toekenning van een algemeen kampioen.
Die titel sleepte de familie Perin in de
wacht met Gagnante. l

Eindwinst voor Ombrella du Haut d’Arquennes (v. Attribut) bĳ de jonge vaarzen
Tabel 1 – Rubriekwinnaars nationale keuring witblauw 2014 (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

stieren

Casper van Perenhof
Homeros
Fantassin de la Coulbrie
Davidson de la Ferme C.
Nickel des Alleines
jonge vaarzen Exotiek v.d. Breehoeve
Emma des Amandiers
Heroine du Tordoir
Ombrella du Haut Arquenne
Dubai des Amandiers
Hannelore v.d. Stokerij
oudere vaarzen Datcha de Centfontaine
Zwartje v.h. Negenbonder
Cachemire de Somme
Leanne de Waleffes
Onction de Fooz
koeien
Flora v.d. Pannemeers
Cyanelle de Charlevaux
Ximenia du Fond de Bois
Gagnante de la Haie Madame
Feodale de Maffe
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geb.datum

vader

m.vader

10-01-2013
13-11-2012
04-06-2012
01-07-2011
20-03-2010
01-06-2013
18-04-2013
19-02-2013
30-01-2013
21-11-2012
02-09-2012
11-04-2012
04-12-2011
24-10-2011
31-05-2011
12-02-2011
25-07-2010
10-04-2010
01-09-2009
11-05-2008
15-06-2006

Sheriff
Ferrero
Juventus
Imperial
Occupant
Prospère
Grommit
Attribut
Attribut
Noceur
Argan
Benhur
Adajio
Liberal
Imperial
Heroique
Adajio
Heroique
Magistrat
Germinal
Lasso

Germinal
Davidson
Empire
Homogene
Radar VT
Emigre
orme
Franco
Coucou
Panache
Fetiche
Monarque
Harisson
Lasso
Notez Le
Germinal
Eternel
Germinal
Lasso
Radar VT
Artaban

gewicht hoogtemaat eigenaar, woonplaats
716
692
903
1124
1131
503
544
518
519
638
722
689
845
746
739
822
905
869
871
968
961

128
129
137
147
145
119
125
124
119
126
130
128
136
130
133
135
138
135
140
138
136

Perenhof bvba, OLV Waver
M. Laruelle, Faimes
D. Caty, Soignies
Demaret en Vanderbecq
D. en L. Collard, Aubry-sur-Semois
Les Amandiers en Deconinck
Les Amandiers en Deconinck
D. Lecas, Wiers
G. van Isacker, Arquennes
L. Robberechts, Perk
R. Monbaliu, Jabbeke
Les Amandiers en Ma-houx nv
Lenaers-Ruben en W. Matthijs
Les Amandiers, Mouland
M. Laruelle, Faimes
Coheur, Denommerenge en Lallemand
J. Ally-Dufour, Ruiselede
M. Denommerenge, Crisnée
Montfort en Romedenne
G. en J. M. Perin, Grandhan
Renard en Ramelot
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