KEURING AGRIBEX

Belgische nationale

met imposante titelrollen

Alle titelkandidaten in beeld tijdens de
verkiezing van de nationaal kampioenen

Tabel 1 – Reekswinnaars per categorie op de nationale prijskamp Belgisch witblauw in Brussel (kampioenen zijn vetgedrukt)

categorie

naam

stieren

Magnum de la Ferme des Croix
Ourson de la Haie Madame
Fracas de la Bocheroule
Peureux du Coin
Demon de Way
vaarzen
Rhapsodie de l’Aubepine
Gauloise du Cortil Gayot
Vodka de Tohogne
Lili van Terbeck
Kijk Eens Hier v.d. Kerkenhofstede
Alto de Saint Fontaine
Karaat van Terbeck
Gelatine de la Chevalerie
Beautée van den Hondelee
koeien
Ecume de Fond de Bois
Raisonnée du Donjon
Pie du Petit Juju
Cachemire de Somme
Lionne du Coin
zoogstellen Alto de Saint Fontaine
kalf: Native de Somal
Riante du Coin
kalf: Taquine du Coin
Orleans de Waleffes
kalf: Serpent de Waleffes
Iris van Daisel
kalf: 0675 van Daisel
Cachemire de Somme
kalf: Gracieuse de Somme
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geb.dat. vader
02-06-’16
24-11-’15
10-04-’15
05-10-’14
03-03-’13
13-07-’16
29-05-’16
20-03-’16
09-03-’16
24-06-’15
18-04-’15
16-02-’15
21-09-’14
08-06-’14
27-02-’14
20-02-’13
28-11-’12
24-10-’11
24-10-’10
18-04-’15
18-07-’17
23-03-’15
08-05-’17
20-01-’15
08-05-’17
15-05-’13
02-06-’17
24-10-’15
04-08-’17

Zougar
Halifax
Hazard
Sheriff
Imperial
Bambin
Diamant
Warrior
Idefix
Bonheur
Attribut
Fiacre
Benhur
Grommit
Attribut
Attribut
Sauveur
Liberal
Imperial
Attribut
Larron
Sheriff
Cabri
Benhur
Solennel
Ichor
Volcan
Liberal
Casper

m.vader

hoogtemaat gewicht eigenaar, woonplaats

Homogène
Fétiche
Imperial
Héritage
Gitan
Imperial
Attribut
Ironique
Emigré
Ferrero
Juventus
Imperial
Imperial
Panache
Crack
Coucou
Notez-Le
Lasso
Occupant
Juventus

128
134
142
143
148
124
125
123
129
140
130
138
131
135
132
139
138
137
138
130

645
819
953
1122
1319
508
598
576
651
797
739
891
727
984
745
974
855
973
912
739

G. Vanderbecq, Thieu
Lambert, Detal en Gourmet, Leignon
J., R. en E. Wylock, Jeneffe
C. en G. Duchemin, Buzet
Romedenne-Cassart, Thynes
M. Laruelle, Faimes
P. Melotte, Lathuy
G. Gaillard, Tohogne
Roggen-Schotsmans en Adriaansen, Kersbeek-Miskom
P. Gillis, Watervliet
L. en M. Lamontagne, Ben-Ahin
Roggen-Schotsmans en Vranckx, Kersbeek-Miskom
C. en Y. Piret, Dréhance
D., D. en C. Van Bellegem, Spy
J. P. Monfort, Les Avins
J. M. Perin, Grandhan
R. en F. Lambert, Leignon
D., D. en C. Van Bellegem, Spy
F. Mailleux en J. M. Dony, Braibant
L. en M. Lamontagne, Ben-Ahin

Etna

130

755 Mailleux, Dony en Leonard, Braibant

Ebony

133

725 M. Laruelle, Faimes

Demon

140

954 Goddeeris, Beerst en Périn, Grandhan

Lasso

137

973 D., D. en C. Van Bellegem, Spy
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Met twee Waalse kampioenen en nog eens twee
Vlaams gefokte keuringscoryfeeën eindigde de
nationale prijskamp van het Belgisch witblauw in
een mooi evenwicht. Beautée van den Hondelee
en Iris van Daisel vertegenwoordigden de Vlaamse
fokkerij op het hoogste podium in Brussel.
TEKST ANNELIES DEBERGH

W

as de aanwezigheid van zoogstellen in 2015 nog beperkt tot
vier rubrieken op de nationale
prĳskamp Belgisch witblauw, nu was de
categorie uitgegroeid tot vĳf reeksen met
koe en kalf.
De presentatie van de talrĳke zoogstellen
gaf de keuringsring op de land- en tuinbouwbeurs Agribex een bĳzondere aanblik:
achter elke fraai bevleesde fokkoe huppelde
een vrolĳk vaars- of stierkalf, het ene wat
groter of kleiner dan het andere. Qua imago-opbouw kan de presentatie van zogende
kalveren in de keuringsring tellen in de
promotie van het ras.
Een van de fokkoeien bĳ de zoogstellen was
bĳ uitzondering vergezeld van een tweeling. Fokkoe Emma des Amandiers (v. Grommit) showde het olĳke duo Iris en Irina van
de Breehoeve (v. Casper) met verve in de ring.
Het zoogstel van Geert De Coninck en
Elevage des Amandiers uit Wolvertem was
vrĳ uniform in aanblik, de tweelingzussen
waren identiek. Van iets meer slagkracht
getuigde fokkoe Iris van Daisel (v. Ichor)
met haar koolzwarte kalf 0675 van Daisel
(v. Volcan) van Guy Périn uit Grandhan en
Lieven Goddeeris uit Beerst.

Drie keer een andere mening
Niet bĳ alle kampioenschappen waren de
vier juryleden zo eensgezind als over de
titelkeuze voor Iris van Daisel. Met het
verlopen van het middagprogramma werd
steeds vaker gebruikgemaakt van de arbiter
om kopduels te beslechten en leek de twĳfel bĳ de jurerende duo’s steeds vaker toe te
slaan. Zo ook bĳ de keuze van de kampioene bĳ de volwassen koeien. Het bordjessysteem met drie verschillende nummers
van drie verschillende koeien leverde in
eerste instantie geen kampioene op.
Onder meer Lionne du Coin kwam als een
van de mogelĳke titelkandidates uit de bus.
De Imperialdochter van Mailleux en Dony
uit Braibant eindigde in haar rubriek met
haar ‘gewichtige’ achterhand en meest
ronde rib moeiteloos vóór Eristoff de Bierwa

(v. Héroïque) van Hubert Duchene en Didier
Pierard uit Maffe. Cachemire de Somme (v.
Liberal) van de familie Van Bellegem uit
Spy was een andere titelkandidate die overtuigend haar reeks won op basis van haar
fĳne bespiering en extra gewicht in de
achterbil.
Of wat te denken van Raisonnée du Donjon
(v. Attribut) van Jean-Marc Périn uit Grandhan, die het in een moeilĳke strĳd uiteindelĳk wist te winnen van Rivière de Roupage
(v. Noceur) van Philippe Collignon uit
Ortho. Ook zĳ kreeg een kans om de felbegeerde nationale titel bĳ de koeien binnen te halen.
De verlossende tik van het vierde jurylid
kwam niet uit bĳ Raisonnée, niet bĳ Cachemire, maar wel bĳ Lionne du Coin. De pupil
van Mailleux en Dony kreeg het felbegeerde
Belgische driekleurenlint om de borst.

Demon de Way (v. Imperial),
Belgisch nationaal kampioen stieren

Beautée van den Hondelee (v. Grommit),
Belgisch nationaal kampioene vaarzen

Vlaamse fokkers aan zet
Bĳ de vaarzenrubrieken slaagden Vlaamse
fokkers er het vaakst in om de kop van de
rubriek te bemachtigen. Met de winst van
Lili van Terbeck (v. Idéfix) van de familie Roggen-Schotsmans uit Kersbeek-Miskom en
Louis Adriaansen was de kop eraf. Ze eindigde vóór Latente de Lissoir (v. Ultimo) van
Olivier Marot uit Hour. De fĳnbespierde en
lange Lily won het pleit op basis van extra
breedte voorin.
Een verrassing kwam in de ring met Kĳk
Eens Hier van de Kerkenhofstede. De Bonheurdochter van Paul Gillis uit Watervliet
maakte sinds haar laatste publieke optreden een flinke ontwikkeling door. Letterlĳk
stak de pupil van Gillis, goed voor 15 cm
boven de norm, boven de rubrieksgenoten uit. Met Reactive du Ry Neuf Moulin
(v. Imperial) van Jacques Wylock uit Jeneffe
op de tweede plek kon het verschil moeilĳk
groter zĳn. De complete en fĳn bespierde
Imperialdochter kreeg het nakĳken op de
ronder geribde Kĳk Eens Hier, die veel maat
en massa uitstraalde.
De daaropvolgende rubriek groeide uit tot
een Vlaams-Waals duel met Attributdoch-

Lionne du Coin (v. Imperial),
Belgisch nationaal kampioene koeien

Iris van Daisel (v. Ichor) met kalf,
Belgisch nationaal kampioen zoogstellen
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Boven: Karaat van Terbeck (v. Fiacre)
verovert de eerste plaats in een van de
vaarzenrubrieken
Links: de Belgische driekleur om de
borst als bekroning op de nationale
prijskamp van het Belgisch witblauw
Rechts: het rozet siert de kop van
reekswinnaar Pie du Petit Juju
(v. Sauveur) van de familie Lambert

ter Alto de Saint Fontaine van Léon en Manu
Lamontagne tegenover Députételg Kiara van
de Stokerĳ van Roger Monbaliu uit Jabbeke.
In eerste instantie gaf de tweemansjury de
voorkeur aan de meer ontwikkelde Kiara,
die ook veel finesse in de achterhand toonde. Na ruimschoots wikken en wegen
kwam de reekszege uiteindelĳk toch bĳ
de ronder geribde Alto terecht.

Waalse zege met Vlaams tintje

Met Sheriffdochter Riante du Coin van Mailleux, Dony en Leonard en Fiacretelg Karaat
van Terbeck van de familie Roggen-Schotsmans en Paul Vranckx was in de voorste
linies alweer een Waals-Vlaams duel uitgevochten. De donkere Vlaamse schone aan
de hand van Jan Roggen maakte indruk
met haar breedte, ronde ribben, fĳne vleeslĳnen en extra veel vleesmassa. De Waalse
Riante moest de duimen leggen en kwam
op de tweede plek in de rubriek.
Maar net als bĳ de koeien zat ook bĳ de
vaarzen het venĳn in de staart. De laatste
rubriek bracht Beautée van den Hondelee in de

32

schĳnwerpers. Zoals haar fokkerĳnaam
aangeeft, is de Grommitdochter geboren en
getogen in het Vlaamse, bĳ witblauwfokker
Luc Van Ceulebroeck in Zwĳnaarde. Beautée, nu in eigendom van de familie Van
Bellegem, trok de aandacht met haar enorme breedte, die van voor tot achter te zien
was. Moeiteloos bleef de vleesrĳke Beautée
voor haar rubrieksgenote Luxueuse du Sart
van Roland Baudoin uit Franc-Waret.
Dat ze haar naam eer aandeed, Beautée
staat voor schoonheid, mocht blĳken bĳ de
verkiezing van de kampioensvaars in Brussel. Met een unanieme benoeming van de
drie juryleden eindigde Beautée op het
hoogste podium, fier omgord door de Belgische driekleur.

Demon wint de driekleur
Hoewel niet het ruimst bezet, blĳven de
rubrieken van de stieren altĳd even
imposant. Zo ook op een witblauwkeuring
als de Belgische nationale op Agribex in
Brussel. Mack Black van de Kleine Venne (v.
Ultimo) van de familie Mechelmans uit

Herk-de-Stad eindigde op de derde plek in
zĳn rubriek, net als halfbroer Kaukasus van
Stavele van Pascal Decroos uit Stavele.
In de tweede rubriek verdedigde de donkergekleurde Willy van de Bremberg (v. Imperial)
van Bart Willems uit Sint-Joris-Winge de
Vlaamse fokkerĳ. De gitzwarte vleesrĳke
Imperialzoon imponeerde, maar moest
passen voor de kwaliteitsvolle en ruim
bemeten Ourson de la Haie Madame (v. Halifax) van de families Lambert, Detal en
Gourmet. Winst in de finale was net een
brug te ver voor Ourson. Daar maakte de
bĳzonder indrukwekkende Imperialzoon
Demon de Way van Romedenne en Cassart
uit Thynes de meeste kans op.
Demon was in zĳn rubriek gemakkelĳk op
winst uitgekomen en kon ook nu met zĳn
breedte voor en achter, zĳn flink bevleesde
rug en fĳne bespiering goed overtuigen.
Met de driekleur werd de winst van Demon
bezegeld tegen het sluitingsuur van de
beurs. Op de openingsdag werd hal 1 met
de witblauwprĳskamp op Agribex in elk
geval rĳkelĳk bezocht. l
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