KEURING AGRIFLANDERS

Noblesse pakt met stijl
twee titels in Gent

Aan stijl ontbrak het haar niet. Zowel letterlijk als figuurlijk stak
Noblesse er met kop en schouders bovenuit in Gent. Zowel in
uitstraling als voor de typische blonde-raseigenschappen was de
Titandochter van Luc de Bel uit Aalter de absolute meerdere op de
tweejaarlijkse land- en tuinbouwbeurs Agriflanders in Gent.
TEKST ANNELIES DEBERGH
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uimschoots gehuldigd, zo eindigde
Titandochter Noblesse op de
blonde d’Aquitainekeuring tĳdens
Agriflanders in Gent. De pupil van Luc
de Bel uit Aalter pakte na de titel in de
middencategorie van oudere vaarzen
ook de prĳs voor het dier met de beste
raseigenschappen. Eén ding lĳkt duidelĳk:
deze fokkoe laat ongetwĳfeld nog van zich
spreken in de toekomst. In haar rubriek
won Noblesse door extra veel rasuitstraling,
een goede bovenlĳn en een uitmuntend
gebouwd kruis boven op prima beenwerk
vóór de langgerekte Lativa (v. Barbes) van
Jan en Emma Lauryssen uit Rĳkevorsel.
In de eindstrĳd kwam Noblesse tegenover
Hilariodochter Nouba van de familie
Loterman uit Brakel te staan. Door haar
elegante lĳf met goedgebouwd kruis en
veel lengte wist Nouba de donkergekleurde
Gabytelg Nibelle van Floris en Carl Arnauts
uit Glabbeek op afstand te houden. Maar
de rastypische uitstraling van Noblesse
was allesoverheersend: de beker in de
middencategorie trok naar Aalter.

Van Franse origine
Het was een bĳzonder gezicht hoe juryleden Fredie van Dĳk en Marcel Gerritsen het
publiek aanporden tot handengeklap voor
de begeleiding van de keuze van de kampioenen. Twee aan twee werden de middenklassedieren vrouwelĳk en ook mannelĳk
gepresenteerd en verkozen.
Bĳ de middenklassestieren had Gericaultzoon Mistral van Koen en Nicolas De Pagie
uit Loenhout makkelĳk gewonnen als enige
in zĳn reeks. Op basis van extra fĳnheid,
een meer complete bouw en extra ontwik-
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Noblesse (v. Titan), kampioene vrouwelijk middengroep en algemeen kampioene

keling wist BAC Nimo (v. Imposant) van Carl
Mintjens uit Oostmalle de concurrentie van
Neron van de familie Loterman tegen te
houden. Zo geschiedde ook in de finale.
Opnieuw bleek BAC Nimo de sterkste en
pakte de Imposantzoon de beker.
In de finale van de jongste categorie stieren
greep fokstal Mintjens net naast de titel.
Elviszoon Nadal ontpopte zich in de ring als
een fraai ontwikkelde stier met veel lengte
en een complete bouw, maar kwam in de
eindstrĳd tegenover 1791 (v. Imperial) van
Luc de Bel te staan. De fĳne bouw en goede
kruisvorm combineerde de Imperialzoon
met een erg fraai rastype, wat hem alvast het
voordeel boven Mintjens’ Hilariozoon Olaf
opleverde. De vlot stappende 1791 kreeg aan
het eind de verlossende kampioenstik op zĳn
achterbil, waarop de beker voor de winnende
jonge stier opnieuw naar Aalter ging.

De oudere rubrieken stieren telden nog
enkel Frans gefokte en dus geïmporteerde
stieren. Zo was Ecussonzoon Lagon van Luc
Vervaele uit Zwevezele te sterk voor Fripontelg Lereve van Kristof Bettens uit Grimbergen. Moeilĳker was de keuze bĳ de afsluitende stierenreeks. Daar kreeg de jury met
Jambon (v. Dustin) van Jan en Emma Lauryssen uit Rĳkevorsel en Imperial (v. Castel), in
gemeenschappelĳk eigendom van Luc de
Bel en Peter De Brabander, twee gelĳkwaardige kandidaten te zien. De mooi ontwikkelde en complete Imperial stapte vlot in
de ring en maakte een prima indruk. Maar
ook Jambon kon overtuigen met zĳn rasuitstraling. ‘Het komt op kleine punten aan’,
galmde het jurycommentaar in de ring.
Jambon, geprezen om een extra tikkeltje
lengte in lĳf en lenden, pakte met een prima kruisbouw uiteindelĳk de winst in de
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reeks vóór Imperial. Dat Jambon – in augustus nog kampioen in Libramont – het
ook in de eindstrĳd zou halen, leek nu al
voorbestemd. Met het kampioenslint om de
borst trok de Dustintelg huiswaarts.

Twee keer Mintjens
Dat de eerste editie van de hernieuwde
blondekeuring in Gent meteen op aardig
wat belangstelling kon rekenen – de prĳskamp telde ruim zestig inzendingen – was
met name te zien in de jongste reeksen.
Bĳ de jongste vaarzengroep traden meteen
een tiental vaarzen aan in de ring. Het gaf
aanleiding tot de verkiezing van een uitgesproken koptrio in het front van de reeks.
Onder dat drietal zat Imperialdochter 8647
van Peter De Brabander uit Wetteren. De
gerekte blondepupil liep elegant door de
ring en toonde een fraaie kruisvorm in
haar verder complete lĳf. Het iets betere en
vooral fĳnere beenwerk van Iberiktelg Odile
van Carl Mintjens leverde haar een hogere
notering op. Hoewel ze in bouw en rastype
de evenknie leek van haar stalgenote Odalie
(v. Hilario), kwam de laatste door de fĳnheid in vlees beter uit de verf. Die finesse in
vlees leverde Odalie de reekswinst op.
De tweede rubriek jonge vaarzen leek iets
makkelĳker te jureren door een uniformere
leeftĳdsopbouw van de reeks. Jirenstelg
Maryse etaleerde zich als een echte rastypische blonde met veel harmonie, een fraaie
kruispartĳ en een goed gevormde kop. Fĳnheid gaf de doorslag voor de jury om Glorieuxtelg Magda, ook weer uit de fokstal van
Jan Lauryssen uit Rĳkevorsel, net een plek
hoger te plaatsen. Winst was er uiteindelĳk
voor Arlequindochter Nostalgie van Carl
Mintjens uit Oostmalle, die met een mooie
tarwekleur, extra veel ras en fĳnheid in vel
de titel van Miss Futur kon pakken. Het

kleurrĳke kampioenslint kwam bĳ stalgenote Odalie terecht.
Mintjens, die op de prĳskamp diverse keren
in de schĳnwerpers kon treden met zĳn
blonde fokproducten, deed dat ook in de
laatste reeks oudere koeien. Het koptrio
was geheel uit fokstal Mintjens aangeleverd
met Espace (v. Scout) op drie, Estaire (v. Vaillant) op twee en Gupetia (v. Vaillant) op één.
De mooi bewaarde fokkoe maakte dermate
indruk met haar enorme breedte, diepte en
een superfĳn vel dat ze moeiteloos richting
reekswinst stapte.
Uit de andere rubriek kwam nog concurrentie van Curtitelg Louisa van Floris en
Carl Arnauts. Zĳ won haar reeks vóór Lovelie (v. Hionis) van Kristof Bettens uit Grimbergen, maar de winst in de finale was te
hoog gegrepen. Gupetia kwam, zag en overwon de finale van de oudere koeien en eindigde met het driekleurenlint om de borst.

Odalie (v. Hilario),
kampioene jonge vaarzen

Lavande brengt beste zoogstel
Geen tafereel dat mooier oogde in de ring
dan de presentatie van de zoogstellen.
Daarbĳ kwam het duo met fokkoe Imitation
(v. Aladin) en kalf Obulon (v. Glorieux) van
Jan en Emma Lauryssen tegenover de fokkoe Lavande (v. Berlioz) en haar kalf 5550 (v.
Froment) van Peter De Brabander. De tarwekleur van Lavande, haar fĳne vel en
prima fokkwaliteiten gaven haar als fokkoe
het voordeel boven Imitation. De kwaliteitsvolle Lavande kreeg de kampioenstitel onder de zoogstellen. Jan en Emma Lauryssen
scoorden alsnog de beste bedrĳfsgroep.
De eerste editie van de blondekeuring op
Agriflanders was geslaagd. Met nog een
tikkeltje meer deelnemers groeit het evenement met veel kans uit tot een vaste waarde in Gent. l

1791 (v. Imperial),
kampioen jonge stieren

BAC Nemo (v. Imposant),
kampioen jong volwassen stieren

Tabel 1 – Rubriekswinnaars keuring blonde d’Aquitaine te Agriflanders in Gent
(kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam

1791
Nadal
BAC Nimo
Mistral
Lagon
Jambon
vrouwelijk
Odalie
Nostalgie
Nouba
Noblesse
Louisa
Gupetia
zoogstellen
Lavande
met kalf 5550 (v. Froment)
Imitation
met kalf Obulon (v. Glorieux)
bedrijfsgroep fam. Lauryssen, Rijkevorsel
mannelijk

vader

m.vader

geb.dat.

eigenaar, woonplaats

Imperial
Elvis
Imposant
Gericault
Ecusson
Dustin
Hilario
Arlequin
Hilario
Titan
Curti
Vaillant
Berlioz
–
Aladin
–
–

Aaron
Gimmy
Dragueur
Bas
Belphegor
Aligo
Brocart
Cabrel
Eco
Scout
Raidun
Hibernatus
–
–
Robo
–
–

23-03-18
11-11-17
21-03-17
25-01-16
25-04-15
14-05-14
16-03-18
10-09-17
14-05-17
08-01-17
22-04-15
28-09-11
05-11-15
15-10-18
01-04-13
05-11-18
–

L. De Bel, Aalter
C. Mintjens, Oostmalle
C. Mintjens, Oostmalle
K. en N. De Pagie, Loenhout
L. Vervaele, Zwevezele
fam. Lauryssen, Rijkevorsel
C. Mintjens, Oostmalle
C. Mintjens, Oostmalle
fam. Loterman, Brakel
L. De Bel, Aalter
F. en C. Arnauts, Glabbeek
C. Mintjens, Oostmalle
P. De Brabander, Merelbeke
–
fam. Lauryssen, Rijkevorsel
–
–

Gupetia (v. Vaillant),
kampioene volwassen koeien

Jambon (v. Dustin),
kampioen volwassen stieren
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