KEURING LIBRAMONT

Een diamant van het
hoogste karaat

Twee jaar na de titel bij de jonge vaarzen voegt Karaat van Terbeck van Roggen-Schotsmans en Paul
Vranckx opnieuw een kampioenschap toe aan haar
palmares. Karaat won in Libramont overtuigend het
kampioenschap bij de oudere vaarzen.
TEKST WIM VEULEMANS EXTRA FOTO’S WWW.VEETEELTVLEES.BE

D

e dertigste editie van de nationale
keuring in Libramont verliep onder
ideale omstandigheden: een stralende zon en een verfrissende wind. De
vier juryleden dienden er een hels tempo
in te houden om 27 rubrieken – vier meer
dan tĳdens de vorige editie – te beoordelen
en vĳf kampioenen aan te duiden. Vanuit
Vlaanderen bestond het deelnemersveld uit
14 fokkers met 27 dieren. De Vlaamse deelname resulteerde uiteindelĳk in een eerste
plaats en één kampioenschapstitel.
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De enige Vlaamse titel was dit jaar voor de
zwarte Fiacredochter van Jan Roggen en
Paul Vranckx, Karaat van Terbeck. In 2016
werd zĳ al kampioene bĳ de jongste vaarzen in Libramont en ook op Agriflanders
2017 pakte ze de titel. In haar rubriek
kreeg Karaat enige concurrentie van Alto de
st.-Fontaine (v. Attribut), ook een eerste prĳs
op Agribex 2017 en een fĳn getypeerde,
gekalfde vaars. Maar 200 kg meer en 7 cm
groter en vooral veel breedte en bespiering
over de gehele lĳn brachten Karaat naar

plaats één. In het kampioenschap kreeg de
zwarte parel uit het Hageland opnieuw
zeven concurrenten voorgeschoteld.

Concurrentie bij oudere vaarzen

Berceuse de Fooz (v. Courtois) was de jongste
van hen. Deze Courtoisdochter was 100 kg
zwaarder dan haar concurrente op plaats
twee en toonde veel lengte en een zware
voorhand. Ook de complete en brede Grommitdochter Intacte du Pouhon won haar rubriek. Deze vaars werd eerder deze zomer
nog kampioene in Clavier. Meer spanning
was er in de derde rubriek bĳ de oudere
vaarzen. Een derde jurylid, Alexandre De
Coene, koos uiteindelĳk voor de massa van
de witte Kardashian de Bierwa (v. Golden
Bull). Tĳdens Agribex werd ze nog vierde in
haar reeks, maar in Libramont bracht de
klasse en een vlotte stap Noceurdochter
Harissa des Amandiers reekswinst. Bĳ de vĳfde rubriek was het plots bĳzonder druk in
de showring. Onder andere eerste minister
Michel en Waals minister-president Borsus
brachten een bezoek aan de nationale prĳs-
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Kampioene vaarzen: Emprunte d’Embise

Kampioene oudere vaarzen: Karaat van Terbeck

Kampioene koeien: Java van den Hondelee

hakken. Hĳ verkoos de massa van Star die
wel in de laatste fase van haar dracht was
en daardoor wat finesse miste boven de
mooi belĳnde en pasgekalfde Ganache.
Rubriekswinst was er ook voor de kampioensvaars van Ciney, Reactive du Ry Neuf
Moulin. De Imperialdochter toonde finesse,
een mooie achterhand en goed beenwerk.
De laatste concurrent van Karaat was Kandy
du Champs des Oies, een zware Benhurdochter met een goede rugbespiering.
Kampioen stieren: Cactus du Moligna

Kampioen zoogstellen: Java van den Hondelee
en Duchesse de Spy

Titel voor Vlaams fokkerijproduct

kamp. In de rubriek zelf streden Grommitdochter Ganache du Fond de Bois en Star de la
Cleuzeur (v. Paravant) om de eerste plaats.

Juryleden Stĳn Veulemans en Gery Van
Isacker hadden elk hun voorkeur, waardoor
De Coene opnieuw de knoop diende door te

Ook deze editie was er grote blĳdschap bĳ
Damien, Daniel en Charles Van Bellegem
uit het Waalse Spy. Hun Imperial-koe Java
van de Hondelee verkoos de jury als kampi-

Tabel 1 – Rubriekwinnaars 29e nationale keuring Libramont (kampioenen vetgedrukt)

rubriek
stieren

naam dier

Cardinal de Centfontaine
Beckham de Centfontaine
Benevole de Fooz
Tarzan de Cobreville
Cactus du Moligna
jonge vaarzen Emprunte d’Embise
Hotesse du Fond de Bois
Cagnotte de Centfontaine
Gloria du Fond de Bois
oudere vaarzen Berceuse de Fooz
Intacte du Pouhon
Kardashian de Bierwa
Harissa des Amandiers
Star de la Cleuzeur
Reactive du Ry Neuf Moulin
Kandy du Champs des Oies
Karaat van Terbeck
koeien
Luxueuse du Sart
Java van den Hondelee
Nelly de Jassogne
Rose de Fooz
Caboche de Biert
Valderonne des Pres al Basses
zoogstellen
Fabuleuse de Somme (kalf: Vuiton)
Coardiale de la Vyle (kalf: Embleme)
Java van den Hondelee (kalf: Vuiton)
Caboche de Biert (kalf: Luxurieux)

geboortedatum vader
01-04-17
27-10-16
14-05-16
20-02-15
02-03-13
15-06-17
13-05-17
16-03-17
03-12-16
10-11-16
24-10-16
17-09-16
24-04-16
15-12-15
03-09-15
30-05-15
16-02-15
15-08-14
16-05-14
15-12-13
07-04-13
30-01-13
11-11-10
03-01-16
17-11-15
16-05-14
30-01-13

Jet-Set
Imperial
Banjo
Poltron
Lennie
Vidal
Januzaj
Tatayet
Attribut
Courtois
Grommit
Golden Bull
Noceur
Paravent
Imperial
Benhur
Fiacre
Imperial
Imperial
Imperial
Argan
Attribut
Imperial
Sheriff
Plombe
Imperial
Attribut

m.vader
Noceur
Panache
Attribut
Harpon
Genievre
Sarko
Attribut
Kimono
Lasso
Argan
Sheriff
Or
Panache
Tilouis
Benhur
Orme
Imperial
Jalon
Panache
Liberal
Germinal
Samourai
Fetiche
Imperial
Icare
Panache
Samourai

gestalte gewicht
(cm)
(kg) eigenaar, woonplaats
127
135
135
146
152
121
123
119
127
124
127
129
133
135
133
136
140
140
137
138
137
140
142
127
131
137
140

651
795
831
1140
1434
502
545
489
610
630
604
698
707
860
782
798
985
1000
937
885
891
969
1036
631
699
937
969

Mahoux S.A., Pailhe
Mahoux S.A., Pailhe
G. Vanderbecq, Thieu
Chr. en P-H Lequeux, Vaux-sur-Sûre
B. Renard en V. Ramelot, Maffe
Chr. en L. Leleux, Mainvault
J.-P. Monfort, Les Avins
Mahoux S. A., Pailhe
J.-P. Monfort, Les Avins
E. en J. Coheur, Awans
J. M. en J. Ph. George en J. F. Wanant, Clavier
H. Duchene en D. Pierard, Maffe
Elevage des Amandiers, Mouland
S. Jossaert, Miécret
J., R., E., Wylock, Jeneffe
C. Poncelet, Gedinne
Roggen-Schotsmans Lv. en P. Vrankx, Kersbeek-Miskom
R. en M. Baudoin, Franc-Waret
D., D., Ch. Van Bellegem, Spy
R. en F. Crevits, Crupet
E. en J. Coheur, Awans
M.-H. Daxhelet-Rabeux, Ermeton-sur-Biert
L. Fameree, Schaltin
D., D., Ch. Van Bellegem, Spy
O. Servotte, Evelette
D., D., Ch. Van Bellegem, Spy
M.-H. Daxhelet-Rabeux, Ermeton-sur-Biert
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KEURING LIBRAMONT
oene bĳ de koeien. Net als vorig jaar wint
de familie Van Bellegem een kampioenstitel
met een dier gefokt door de Vlaamse fokker
Luc Van Ceulebroeck uit Zwĳnaarde. Java is
een dochter van de bekende Super Star de
Centfontaine – derde in haar rubriek – en
werd vorig jaar nog vierde in Libramont in
dezelfde rubriek als de latere kampioene en
stalgenote Beautée. De jury prees Java al in
haar rubriek om haar perfecte achterhand,
mooie bouw naar voren toe en haar kurkdroog beenwerk. Ze won haar rubriek voor
de kampioen van Doornik 2017 Jeanne de
Cras Avernas (v. Or). Java won samen met
haar kalf Duchesse de Spy (v. Vuiton) ook het
kampioenschap bĳ de zoogstellen.
Naast Java haalden nog drie andere Imperialdochters rubriekwinst in Libramont. De
lange en complete Luxueuse du Sart was de
eerste van hen en toonde een mooi kruis en
veel breedte. Ook Nelly de Jassogne is een
complete Imperialdochter en combineert
dit met allerbest beenwerk. De laatste Imperialdochter in het kampioenschap bĳ de
koeien was Valderonne des Pres Al Basses. Zĳ
had in haar rubriek wel de stem van een
derde jurylid, Claude Jaymaert, nodig. Valderonne haalde het door haar finesse in de
rug en breedte in de voorhand van de bekende Cachemire de Somme, een Liberaldochter die in de winter nog haar rubriek won
in Brussel. Op plaats drie, vier en vĳf eindigden drie volle zussen, waaronder Super
Star de Centfontaine, moeder van Java.
Met respectievelĳk Argan en Attribut als
vader waren Rose de Fooz en Caboche de Biert
de ‘vreemde eenden’ in het kampioenschap. De zeer fĳne Rose wist net als vorig
jaar haar rubriek te winnen. Caboche toonde dan weer veel lengte en breedte in haar
rubriek. Zĳ won later op de dag, samen met
haar kalf Homard de Biert (v. Luxurieux),
haar rubriek bĳ de zoogstellen.

Kinderen stelen harten
De tweede editie van Coup de Coeur was
opnieuw een schot in de roos. Maar liefst 40
kinderen namen er – telkens per twee en verdeeld over twee rubrieken – deel aan een
voorbrengwedstrijd die dan wel een winnaar,
maar vooral geen verliezers kende. Allen
gingen ze naar huis met eenzelfde prijs. Voor
deze tweede editie hadden ook vier Vlaamse
kinderen zich ingeschreven. Lennert en Niels
De Fauw met hun kalf Melinda van het Caloenhof en Amélie Gunst en Bastien Monbaliu
met Mila van de Stokerij toonden zich op hun
best.

Centfontaine. Deze Tatayetdochter toonde
veel vlees en breedte in de voorhand en de
schouder, maar ook een minder beenwerk.

Gewezen ki-stier wint

Cactus du Moligna (v. Lennie), in eigendom
van Bernadette Renard en Valentin Ramelot
uit Maffe, werd kampioen bĳ de stieren. In
de afstamming van de gewezen ki-stier
vinden we ook Précieuse de Maffe terug.
Précieuse won elf jaar geleden haar rubriek
op Agribex. Cactus – goed voor een gewicht
van 1434 kg – toonde zich in zĳn rubriek
de betere van Soucieuxzoon Paisible de Maffe.
Deze laatste is eigendom van Didier Baudoin uit Flostoy en werd gefokt door de
Valentin Ramelot en Bernadette Renard uit
Maffe. Deze familie maakte er dus een eigen feestje van. Na tussenkomst van het
derde jurylid won Cactus de strĳd, onder
andere door zĳn betere stap. In de twee
jongste rubrieken bĳ de stieren was er telkens winst voor Benoit Mahoux uit Pailhe.

Zĳn JetSetzoon Cardinal de Centfontaine won
door zĳn breedte en ronding in de achterhand makkelĳk zĳn rubriek. De tweede
winst was er voor stalgenoot Beckham de
Centfontaine. Deze Imperialzoon en volle
broer van Java van de Hondelee won dan
wel zĳn rubriek maar mist toch wat kwaliteit in het beenwerk. Na een tweede plaats
op Agribex was er nu wel winst voor Benevole de Fooz (v. Banjo), een stier met veel
vlees in de achterhand. De laatste stier in
het kampioenschap was Tarzan de Cobreville,
via vader Poltron des Peupliers een halfbroer van ki-stier Verrati de Cobreville.
Tarzan won zĳn rubriek voor twee Vlaamse
stieren: Figaro de Heers van Guido Corswarem en Koko C.A. van de Paddenhoeve van
Hedwig Redant.
De dertigste editie bleek een overvolle editie met een groot aantal deelnemers en
rubrieken. Het kampioenschap sloot pas af
na vĳven. Dat maakte de pracht van de
witblauwfokkerĳ er niet minder mooi om. l

Winst voor foutloze vaars
Een van de jongste dieren op de prĳskamp,
Vidaldochter Emprunte d’Embise, werd kampioene bĳ de jongere vaarzen. Juryleden
Veulemans, Dony en Van Isacker kozen
unaniem voor de jonge vaars van Christian
en Laurent Leleux uit Mainvault. Emprunte
is foutloos en straalt klasse uit; ze is groot,
breed, lang en rond. In het kampioenschap
haalde ze het onder meer van twee stalgenoten, Hotesse en Gloria du Fond de Bois. Hotesse (v. Januzaj) toonde veel massa en
breedte in haar rubriek. Dat gold ook wat
voor stalgenote en Attributdochter Gloria.
Zĳ was de meest complete van haar rubriek
maar mist wat bespiering in de achterhand.
Gloria evenaart wel de prestatie van moeder Altesse die haar rubriek won op Agribex in 2013. De laatste rubriekwinnaar bĳ
de jongste vaarzen was voor Cagnotte de
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Voorzitter Hocks neemt afscheid
‘Als je mij vraagt naar mijn mooiste herinnering van al mijn edities, dan zal ik altijd deze
Coup de Coeur noemen’, stelt afscheidnemend prijskampvoorzitter Pierre Hocks. ‘De
toekomst is immers aan deze generatie en de
toekomst voor het Belgisch witblauwras ziet
er vanuit dat perspectief alvast goed uit.’
Pierre Hocks neemt op 69-jarige leeftijd en
na 14 jaar voorzitterschap van het organisatiecomité afscheid. Hocks wordt opgevolgd
door Jean Devillers. Velen zullen hem kennen
als voorzitter van de Algemene Veeprijskampen, sinds kort Brussel Livestock Show, en
zodoende de organisator van het veegebeuren op Agribex.
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