KEURING LIBRAMONT

Emotie en kwaliteit

bewogen Libramont
Meerdere bedrijven pakten op de nationale witblauwkeuring in Libramont dubbele rubriekswinst.
Maar vooral de fokkerijstallen ‘du Coin’ en ‘de Spy’
bleken het meest succesvol. Vlaamse dieren plaatsen zich vaak in de top drie, maar misten soms net
dat beetje geluk of iets extra’s.
TEKST WIM VEULEMANS

A

an de recente editie van de nationale prĳskamp Belgisch witblauw
in Libramont was te merken dat er
drie jaar lang geen nationale keuring voor
Belgisch witblauw was geweest. Maar liefst
dertig rubrieken kregen de vĳf juryleden
voor hun kiezen en vaak zorgde dit voor
uitgesproken emoties bĳ winnaars en ver-
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liezers. 203 dieren kregen een plaats toegewezen. In twee reeksen nam een 50-tal
kinderen ook deel aan de voorstellingswedstrĳd ‘Coep de coeur’.

Enorme kwaliteit bij koeien
Met Alizée du Coin bĳ de koeien en Babibelle en kalfje Dragone du Coin bĳ de zoog-

stellen verzilverde de familie MailleuxDony maar liefst twee kampioenstitels uit
vier rubriekwinsten. Alizée du Coin won als
jongste rubriekswinnaar het kampioenschap bĳ de koeien. Reeds in haar rubriek
had de Tilouisdochter al haar kwaliteiten
nodig om twee andere topkoeien voor te
blĳven. De net geen vier jaar oude koe
woog 948 kg met 137 cm hoogtemaat. De
moeder van ki-stier Cargo du Coin showde
een opvallende achterhand met veel bevleesdheid en finesse. Ze klopte onder meer
Reveuse du Pachis à la Motte (v. Courtois), die
veel breedte showde. De complete Ordochter Narcotique ten Dreve van Schuppen fv
eindigde op een mooie derde plaats.
Het kampioenschap van de koeien was
verder rĳk gevuld met correcte dieren met
veel kwaliteit. Daarin twee koeien uit de
stal van Benoit Mahoux en in mede-eigendom met Sylvain Cauchy. Vivaldidochter
Darling de Centfontaine showde een mooie
bevleesdheid en nam pas in laatste instan-
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tie – door een meer correcte bouw – de
koppositie over van de zwaardere en bredere Dune de Spy (v. Art-Deco). Stalgenote
Capeline de Centfontaine (v. Jet-Set) won dan
weer gemakkelijker haar rubriek. Ze deed
dat met veel uitstraling en klasse, zeker in
de achter- en voorhand, maar miste wat
breedte in de rug.
Gewicht, lengte in combinatie met een
sterke bevleesdheid en een fijne start
brachten Attributdochter Romane de Maffe
in een mooie rubriek de eerste plaats. Op
een verdienstelijke plek drie eindigde Mabelle van het Kruisborre (v. Hazard) van Jan en
Roger Orinx. Mabelle pakte later ook nog
de tweede plek in haar rubriek bij de zoogstellen.
Ook in het kampioenschap aanwezig was
Intacte du Pouhon. Deze Grommitdochter
won al eerder een titel in Libramont en
Brussel en showde, aldus de jury, een nagenoeg compleet plaatje met een enorm
brede bouw, zeker in de achterhand, en
een mooie rib.
Massa was dan weer niet de kwaliteit van
Vicieuse du Donjon. De Carpacciodochter

woog meer dan 100 kilogram minder dan
de nummer twee in de rubriek, Anonyme
de Thiboumont (v. Attribut). Vicieuse overtuigde door haar finesse en rondingen in
de achterhand.
Het slotnummer bij de koeien werd gewonnen door een unieke koe. Belladone des Templiers heeft haar naam niet gestolen. Deze
bijna negen jaar oude Sheriffdochter is niet
de grootste, maar met 1051 kilo was ze wel
bij de zwaarste dieren. Belladone demonstreerde lengte, breedte en volume, met
voor haar leeftijd nog best beenwerk. In
deze rubriek zorgde de breedte en het gestalte van Karlien van Klaveren Aas (v. Grommit) voor Klaveren Aas-Van Osselaer voor
een mooie podiumplaats.

Dubbel voor Mailleux-Dony
Ook bij de zoogstellen was het prijs voor de
Du Coinstal. Hun Babibelle du Coin (v. Futé)
won samen met haar kalf Dragone (v. Darko)
het kampioenschap. Dat moeder Babibelle
– met 128 cm hoogtemaat en 794 kilogram
niet de meest massieve – enorme vleespartijen toonde, was al duidelijk in haar ru-

briek bij de gekalfde vaarzen, die ze niet
zonder enige moeite won. Haar Darkokalf
toonde eenzelfde kwaliteit en was overduidelijk een van de betere kalveren uit de
verschillende rubrieken.
De meeste concurrentie kwam nog van
Favorite de Fooz (v. Courtois) met haar kalf
Harmonica (v. Darko). Beide showden finesse
en bevleesdheid.
In dit kampioenschap verscheen nog een
dier uit de stal van Mailleux-Dony, Señorita
du Coin (v. Aragon) met haar kalf Dipsy (v.
Atomique). Baraka de Belle Eau (v. Courtois)
met haar kalf Frérot (v. Biceps) was de vierde rubriekswinnaar bij de zoogstellen.

Opnieuw titel naar Spy
Vier rubriekswinnaars maakten ook voor
de familie Van Bellegem uit Spy van Libramont een succesvolle keuring. Twee van
hun winnende dieren zijn in volle eigendom, de twee andere in mede-eigendom.
Het was Gabelle de Saint Fontaine die de titel
pakte in de jongste leeftijdsgroep. Deze
Jet-Setdochter heeft de familie in medeeigendom met de fokker van het dier,

Tabel 1 – Rubriekswinnaars van de 32e editie van de nationale Belgisch-witblauwkeuring in Libramont (kampioenen vetgedrukt)

stieren

jonge vaarzen 12-20 mnd.

vaarzen 20-32 mnd.

vaarzen 32-44 mnd.

koeien

zoogstellen

naam

vader

m.vader

eigenaar

maat (cm) gewicht (kg)

Email du Donjon
Paparazzi van Daisel
Folklore de Fooz
Kdb7 de l’Hourchet
Alex d’Hanotelet
Bois Bauloye du Petit Juju
Gazelle de Spy
Pintje du Pouhon
Gabelle de St. Fontaine
Madame du Fond de Bois
Dompteuse de Roupage
Fidgi de Spy
Petronille de Cras Avernas
Octane du Tordoir
Galactique de Saint Donat
Babibelle du Coin
Lumière de la Chevalerie
Ecume de Spy
Ebrietée de Fooz
Alizée du Coin
Darling de Centfontaine
Capeline de Centfontaine
Romane de Maffe
Intacte du Pouhon
Vicieuse du Donjon
Belladone des Templiers
Favorite de Fooz
kalf: Harmonica de Fooz
Babibelle du Coin
kalf: Dragone du Coin
Baraka de Belle Eau
kalf: Frérot de Belle Eau
Señorita du Coin
kalf: Dipsy du Coin (v. Atomique)

Jet-Set
King
Darko
Volcan
Jet-Set
Toubon
Dauphin
Chocolat
Jet-Set
Darko
Futé
Mathys
Jet-Set
Courtois
Jet-Set
Futé
Persan
Vuiton
Courtois
Tilouis
Vivaldi
Jet-Set
Attribut
Grommit
Carpaccio
Sheriff
Courtois
Brillant
Futé
Darko
Courtois
Biceps
Aragon
Atomique

Cycliste
Nevada
Courtois
Etna
Benhur
Nacarat
Grommit
Courtois
Vidal
Econome
Art Déco
Impérial
Or
Ferrero
Grommit
Sheriff
Benhur
Impérial
Hazard
Sheriff
Satyre
Noceur
Hazard
Sheriff
Graphite
Xespote
Argan

Jean-Marc en Baptiste Perin
Lieven Goddeeris en Guy Perin
Michel en Cédric Léfèvre
Etienne Rabeux
Adelson Lust
Dominique Henneaux
Daniel, Damien en Charles Van Bellegem
Jean Philippe en Achille George
Mahoux-Rosmeulen en Van Bellegem
Jean-Pierre en Quentin Monfort
Philippe Collignon en Ralph Guissard
Benoit Mahoux en Daniel, Damien, Charles Van Bellegem
José Lallemand-Dantinne
Dominique Lecas
Elévage de la Cleuzeur
Mailleux-Dony
Claude en Ysaline Piret
Daniel, Damien en Charles Van Bellegem
Eric en Julien Coheur en François-Xavier Gourmet
Mailleux-Dony
Benoit Mahoux en Sylvain Cauchy
Benoit Mahoux en Sylvain Cauchy
Valentin Ramelot
Jean-Philippe George en Leon Juprelle
Jean-Marc en Baptiste Perin
Etienne Rabeux
Eric en Julien Coheur en Michel Isenborghs

129
133
133
140
145
148
114
121
121
121
129
125
129
127
130
128
140
131
131
137
137
142
139
140
137
139
128

750
835
801
949
1.206
1.213
448
501
557
574
665
624
712
642
794
794
852
792
752
948
865
932
924
986
897
1.051
669

Sheriff

Mailleux-Dony

128

794

Orme

Marcel en Frederic Lequeux en Anne Gillet

137

831

Impérial

Mailleux-Dony

138

918
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KEURING LIBRAMONT
Luc Mahoux. Gabelle showde een compleet
plaatje met veel rondingen in de bouw en
een bespierde achterhand. Ze mat op de
keuring 121 cm met 557 kilogram. Ze overtrok daarmee Romanie de Mahoney, een Attributvaars van de familie Cocquyt. Onder
meer een stevige voorhand deed haar op
plek twee eindigen. Winst nummer twee
voor de familie Van Bellegem was er in de
jongste rubriek. De enorm bevleesde Gazelle
de Spy (v. Dauphin) showde elegantie en
rondingen die haar twee meer ontwikkelde
vaarzen deed voorafgaan. Plek twee was
voor de zware en getypeerde Romy van het
Bareelhof (v. Imperial) van Stijn Veulemans,
en de brede Litigedochter Rineke van de Pannemeers van Filip Ally.
Pintje du Pouhon (v. Chocolat) won haar rubriek door haar fijnheid en lengte, aldus de
jury, maar ze stelde teleur in het kampioenschap. Plek twee in die rubriek was voor
de mooier belijnde en zwaardere Moonlight
ten Dreve (v. Jet-Set) van Schuppen fv. Menig
toeschouwer kon deze plaatsing moeilijk
begrijpen. Tot slot was Madame du Fond de
Bois de eerste Darkodochter met rubriekswinst. Ze toonde een homogene bouw met
een mooie breedte en bespiering.

Negen rubrieken oudere vaarzen
Jet-Set toonde ook in een ander kampioenschap zijn fokkerijkwaliteiten. De combinatie van deze ki-stier leverde Stephane Jossaert en zijn net geen 31 maanden oude
Galactique de Saint Donat de kampioenstitel.
De vaars van 130 cm hoogtemaat en maar
liefst 794 kg toonde een enorme ontwikkeling, zelfs in die mate dat ze veel oudere
dieren in het kampioenschap in lengte,
massa en breedte overtrof. In beweging
imponeerde Galactique enorm, in stand
was het beenwerk wel een aandachtspunt.
Voor de vijf juryleden was dat echter geen
beletsel, ze won unaniem. In haar rubriek
showde Roger Monbaliu de kwaliteiten van
de goed ontwikkelde en fijn bevleesde Pipa
van de Stokerij (v. Attribut). Ze plaatste zich
als derde. Naast haar waren er nog vier
andere rubriekwinnaars in de leeftijd van
12 tot 20 maanden. De jongste hiervan was
Futédochter Dompteuse de Roupage. Breedte
in de voorhand en een fijne bespiering
brachten haar die winst.
De ronde en brede Fidgi de Spy (v. Mathys)
van opnieuw de familie Van Bellegem ging
in haar rubriek de strijd aan met de machtige en elegante Provence van het Kruisborre
(v. Darko) van Jan en Roger Orinx. Na tussenkomst van een derde jurylid als arbiter
werd gekozen voor de puurheid van Fidgi
boven de massa en maat – 140 kilo meer
– van Provence.
Strijd én gewichtsverschil waren er ook in
een volgende rubriek: Patronille de Cras
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Avernas (v. Jet-Set) tegenover Passionata
van de Pannemeers (v. Darko) van Filip Ally.
Beide vaarzen toonden zich top in kwaliteit. Breedte, ronding in de rib en een
sterke voorhand deden de balans overhellen naar Patronille, tegenover de finesse,
het gewicht en de mooie achterhand van
Passionata.
Even later stonden twee Courtoisdochters
aan kop, waarbij de jury last minute Octane
du Tordoir op één plaatste, vóór Orchidée
du Tilleul. Als motivatie benoemde de jury
de betere kwaliteit van het beenwerk
bij Octane.
Ook de gekalfde vaarzen (32 tot 44 maanden) namen deel in dit kampioenschap. In
deze leeftijdsgroep was er winst voor Van
Bellegem. Ecume de Spy (v. Vuiton) toonde
een compleet plaatje met sterk beenwerk.
Contesse de Beaujeu (v. King) van Lieven Goddeeris en Guy Perin stond er op drie.
Rubriekwinst was er ook voor Persandochter Lumière de la Chevalerie, een mooie vaars
met massa en breedte.
Ook Ebrietée de Fooz pakte winst in Libramont. Deze Courtoisdochter heeft wat speciaals, zeker in de achterhand en met een
mooie ribwelving. De laatste plek in dit
kampioenschap was voor de eerder vermelde Babibelle du Coin, die later op de dag het
kampioenschap bij de zoogstellen won.

Babibelle du Coin (v. Futé) en Dragone
(v. Darko), kampioen zoogstellen

Alizee du Coin (v. Tilouis),
kampioen koeien

Eindelijk een Vlaming op één
De Vlamingen waren meer dan verdienstelijk in Libramont. Zij showden in totaal 25
dieren met veel kwaliteit. Maar heel vaak
strandden ze op een ereplaats.
Enkel Lieven Goddeeris kon met zijn Kingzoon Paparazzi van Daisel, in mede-eigendom
met Guy Perin, rubriekswinst pakken. Zeven andere Vlaamse dieren strandden op
een tweede plaats, vijf op een derde plaats.
Paparazzi showde zich als een massieve
stier met breedte in voor- en achterhand.
Breedte en een correcte stap zorgden ook
voor winst voor Email du Donjon (v. Jet-Set).
Met iets vlotter beenwerk had Junior van
Perenhof (v. Geronimo) van Louis Deweerdt
zich met zijn enorme bespiering naar plek
een gestapt. KDB7 de l’Hourchet (v. Volcan)
en Alex d’Hanotelet (v. Jet-Set) verdienden
elk via rubriekswinst een plek in het kampioenschap bij de stieren.
De winst was niet geheel onverwacht voor
Folklore de Fooz. Deze Darkozoon uit een
Courtoisdochter is gefokt in de stal van
Eric en Julien Coheur en is nu eigendom
van Michel en Cédric Léfèvre uit Seneffe.
Folklore won zijn rubriek niet zonder enige
moeite en na tussenkomst van een arbiter.
Zijn correcte bouw, de breedte in voor- en
achterhand en in de rug brachten hem
zowel de rubriekswinst als uiteindelijk ook
het kampioenschap. l

Galactique de Saint Donat (v. Jet-Set),
kampioen vaarzen en gekalfde vaarzen

Gazelle de St. Fontaine (v. Jet-Set),
kampioen vaarzen

Folklore de Fooz (v. Darko),
kampioen stieren
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