
De 81ste BEURS VAN LIBRAMONT
loopt van vrijdag 24 tot maandag 

27 juli 2015. 

Het is een jaarlijks reusachtig uitstal-

raam van alles wat met het leven op 

het platteland te maken heeft, van 

machines tot teelt, van bosbouw tot 

agrovoeding en ook tuinbouw. Maar 

ook onderzoek, onderwijs en cultuur 

komen hier aan bod. Het is momen-

teel de grootste Europese jaarlijkse 

expo in openlucht, die gezwind de 

kaap van de 200.000 bezoekers 

rondt. Achter dit evenement schuilen 

mannen en vrouwen, ‘kinderen van 

de aarde’, exposanten, politiemen-

sen, mensen met een passie … die van 

de Beurs maken wat ze is.

dat is de Beurs!
ook

<

Wij zullen er zijn!
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SPIROU ALS VOORBEELD 

Michel Bulteau is bestuurder van 

het ‘Stud-Book du Cheval de Trait 

Ardennais’, het stamboek van het 

Ardense trekpaard, vicevoorzitter 

van de Koninklijke maatschappij die 

de beurs organiseert en bestuurder 

van LEC (Libramont Exhibition & 

Congress). Hij is een gepensioneerde 

leerkracht, maar kan nog ‘goed mee’, 

zoals hij zelf zegt, en besteedde maar 

al te graag de tijd die vrij kwam aan 

dit dier, dat ook zijn grote passie is.

Een zuiver product van 

ons Ardens erfgoed

“De eerste Beurs vond plaats op 8 mei 

1927, een jaar na de oprichting van de 

‘Société du Cheval de Trait Ardennais’ 

en bracht toen 130 stuks bij elkaar. We 

wilden dit kleine Ardense paard, dat 

een trekpaard maar geen werkpaard 

is, beschermen. Dat wil zeggen op 

commercieel vlak, maar ook zijn iden-

titeit beschermen, als een zuiver pro-

duct van ons Ardens erfgoed. Door 

de jaren heen lieten we verkopers van 

voedingswaren, machines toe… En de 

Beurs groeide en groeide. Vandaag 

staat ze bekend als een moderne beurs 

met een grote verscheidenheid.”

Nauw verbonden

Op de vraag welke plaats het Ardense 

trekpaard vandaag bekleedt, ant-

woordt Michel Bulteau: “Er waren 

evenveel wedstrijden als Beurzen, of 

81 in 2015. Er was nooit een Beurs 

zonder prijskamp en omgekeerd. De 

twee zijn nauw verbonden. De Raad 

van Bestuur van de Beurs moet voor 

de helft uit fokkers be-

staan, zodat het paard 

dat commercieel niet 

meer zo belangrijk is als 

vroeger, het onbetwist-

bare symbool van de 

Beurs van Libramont 

blijft. Het is niet nodig 

om een landbouwer te 

zijn om trekpaarden te fokken. Het 

volstaat om een passie te hebben voor 

dit paard en over een stukje grond te 

beschikken. Veel fokkers hebben maar 

weinig dieren. Persoonlijk heb ik drie 

trekpaarden. Op de Beurs bied ik ze 

aan voor de gespannen, niet voor fok-

kers. Zo heb ik veel tijd om promotie 

te maken. Ik verwelkom bijvoorbeeld 

buitenlandse delegaties die ik in con-

tact breng met onze fokkers.”

Verliefde fokkers

“We hebben vooral jonge fokkers no-

dig, die echt verliefd worden op onze 

Ardenners en die samen met ons het 

ras willen laten voortbestaan en het 

een interessante toekomst willen ge-

ven. Via de gespannen bouwden de 

jongeren een stevige faam op in het 

mennen van de Ardenners. Ze hebben 

nadien hun eigen paarden gekocht. 

Een mooi voorbeeld is Sébastien 

Rigaux. Van de aanspanning stapte hij 

over naar fokken. De Ardenner is een 

zeer sociaal dier. Het kan in handen 

van veel mensen worden gegeven, 

mits wat lering. Het is een vriendelijk 

dier!” 

De toekomst van 

het trekpaard

“Deze ligt enerzijds in 

de fokkerij om het be-

stand groot genoeg te 

houden en de nefaste 

gevolgen van inteelt te 

vermijden. Anderzijds 

is het ook zaak om 

voldoende paarden te 

produceren die kun-

nen gebruikt worden. 

Het Ardense trekpaard kan een gezel-

schapsdier zijn, maar is op de eerste 

plaats gemaakt om te werken. Door 

de genetica en de juiste kruisingen 

moet een sportievere Ardenner met 

meer uithoudingsvermogen gepro-

duceerd worden. Als leraar heb ik zelf 

geleerd dat goede lessen uit de ge-

schiedenis soms een goede toekomst 

voorbereiden. De geschiedenis van 

ons paard gaat terug tot Spirou, de 

internationale kampioen van de prijs-

kamp in 1900. Een echt trekpaard dat 

toen voor licht transport werd ingezet 

en tot een heus symbool uitgroeide. 

Het was vrij krachtig en kon meer dan 

500 kilogram trekken. Het diende on-

der meer in het leger om kanonnen 

voort te trekken. Spirou toont hoe het 

Ardense trekpaard er in 2050 moet 

uitzien.”

www.chevaldetraitardennais.be

EEN FEESTELIJKE, 

GEZELLIGE 

PLATTELANDSSFEER

De familie van Théo Mars had trek-

paarden en hij heeft er dan ook al 

sinds zijn kindertijd een (hele grote) 

boon voor. Sinds zowat twintig jaar is 

hij een kostbare spil in een jumping 

van de Beurs, die aan de 63ste editie 

toe is. 
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Een heel bijzondere wedstrijd

“Goede infrastructuren zijn belangrijk 

om ruiters met faam aan te trekken. 

Er werd de voorbije vijf jaar veel ge-

ïnvesteerd. Dankzij de hulp van het 

CTA (Centrum voor Geavanceerde 

Technologie), de Adeps (Franstalige 

tegenhanger van Bloso), de provin-

cie en Meta Events kon onze jumping 

zich nieuwe gebouwen en een nieuwe 

piste veroorloven. De ruiters zijn er 

het algemeen over eens dat dit één 

van de mooiste wedstrijden is die er 

zijn. Wij doen er alles aan om ook een 

organisatie van topniveau te waarbor-

gen. Libramont was altijd al een bij-

zondere wedstrijd omdat de mensen 

altijd kwamen om te feesten. Die fees-

telijke en gezellige plattelandssfeer 

vind je nergens anders, denk ik. De 

datum is ook goed gekozen. Het is va-

kantie en de mensen hebben dus tijd. 

De ruiterkring van Libramont die de 

jumping organiseert, moet de inschrij-

vingen beperken om de kwaliteit van 

de wedstrijd te vrijwaren. In 2014 was 

het maximaal aantal deelnemers al 

om 10 uur op de eerste dag gehaald, 

met 1400 inschrijvingen van paard en 

ruiter. Gelukkig kunnen wij rekenen op 

een team zeer bereidwillige vrijwil-

ligers, die hulp krijgen van leerlingen 

van de afdeling paardenberoepen van 

de school van La Reid.”

Internationale ambities?

“Wij verwelkomen de top van de rui-

terliga Wallonië-Brussel. Dat is mooi 

om mee uit te pakken. Op zondag 

komt er erg veel volk. De grote prijs, 

een VW Amarok die een caravan kan 

trekken, de Waalse Bekers voor scho-

len, van senioren en junioren, lokken 

ook veel ruiters die er zich willen on-

derscheiden. Er is ook een pistemees-

ter en een juryvoorzitter van interna-

tionaal niveau. De verleiding is groot 

voor onze organisatoren om interna-

tionaal te gaan. Maar dat vraagt as-

tronomische budgetten. En we leven 

nu eenmaal niet in een regio waar 

sponsors dik gezaaid zijn. We zouden 

ook aan gezelligheid inboeten. De 

beroeps komen met indrukwekkend 

materiaal. Onze regionale en lokale 

ruiters en ook onze buren, uit het 

noorden van het land, Frankrijk en het 

Groothertogdom Luxemburg, zouden 

er hun plaats niet meer vinden. Als we 

ooit een dergelijke jumping op het ge-

touw zetten, zal dat buiten het kader 

van de Beurs zijn.”

DE ‘VROLIJKE ARDENNEN’ 

VONDEN HUN 

EVENWICHT TERUG

Marc Lecomte woont sinds 1988 in de 

streek van Bertrix. Hij werkte op de 

Beurs als student, verantwoordelijke 

voor de studenten en nu als exposant.

Van smakelijke landbouw 

naar vrolijke Ardennen

“Ik was de vaste vertegenwoordiger 

voor de Federatie van Waalse produ-

centen, die toen ‘Agriculture savou-

reuse’ heette. Nadien werd ik direc-

teur en tien jaar geleden hebben we 

met drie de vereniging overgenomen. 

Ik was één van de stichtende leden 

van ‘Ardenne Joyeuse’ die nadachten 

over de plaats die de streekproduc-

ten moesten krijgen op de Beurs. In 

het begin verkochten wij onze kazen. 

We beseften echter al snel dat de 

Beurs evolueerde. Het grote publiek 

wou meer en meer liever iets eten 

ter plaatse dan dingen meenemen 

naar huis. Dus werkten we een aantal 

producten op basis van vlees uit. Dan 

volgden de typische gegratineerde 

ovenschotels (tartiflettes), waar dan 

weer de eierproducenten bij betrok-

ken werden.”

Kippen nemen geen vakantie

“De kippen leggen het hele jaar door, 

maar als de mensen in de vakantie 

weg zijn, moeten de overtollige eie-

ren ook van de hand worden gedaan. 

We kopen bio-eieren van scharrelkip-

pen van de Censier-hoeve in Doische 

en spekjes in de streek van Marche-

en-Famenne. Ze krijgen een speciale 

verpakking voor de Beurs. Jaarlijks 

bereiden we zowat 1500 eieren en één 

tot anderhalve ton ‘tartiflette’ in vier 

dagen. We beginnen er al vroeg in de 

ochtend en de lekkere geur trekt dus 

vroege vogels aan. Zo zitten de deel-

nemers van de beurs allemaal samen 

aan tafel en ontmoeten mensen uit 

alle sectoren elkaar. Het gaat er dan 

gezellig aan toe. Ze drinken een koge 

en vragen ons dan een omelet of een 

een portie tartiflette om de dag door 

te komen. Voor velen zal dat trouwens 

de enige maaltijd van de dag zijn, 

want ze zullen daarna geen tijd meer 

hebben.” 

Een hecht team

“In ons team steekt iedereen de han-

den uit de mouwen. Iedereen weet 

wat hem of haar te doen staat, maar 

we helpen elkaar ook. We zijn al 25 

jaar op post. We hebben bijzondere 

relaties met bepaalde mensen die we 

maar één keer per jaar zien. Voor de 

agrovoeding zijn dit hoogdagen. Bij 

Blik op de Ardennen 26

DE ARDENNEN ANDERS



‘Ardenne joyeuse’ heerst een soort 

groepsgevoel tussen de producenten. 

Op dit terras bieden verschillende ac-

toren hun waren aan, maar ze hebben 

wel een gemeenschappelijk belang en 

dat is uniek in Europa. Alles verloopt 

met respect voor de anderen, die el-

kaar heel sterk aanvullen. ‘Ardenne 

joyeuse’ heeft zijn evenwicht terug-

gevonden. Niemand loopt de ander 

nog voor de voeten. Voor sommige is 

het na enkele Rulles-biertjes een goed 

idee om iets te eten. Anderen leggen 

liever eerst een bodempje.”

HET PUBLIEK BLIJFT 

MEESTAL ZEER 

GOEDMOEDIG

De korpschef van de politiezone 

‘Centre Ardenne’ André Mathieu kan 

beschouwd worden als de baas van 

de ordediensten op de Beurs. Hij kijkt 

anders naar het zomerevenement in 

zijn regio.

“Ik ben nu tien jaar aanwezig op de 

Beurs als baas van de politie. Twee 

jaar hield ik vanuit de lucht een oogje 

op het verkeer. Zo kon ik daarna de 

verkeersstromen beter in goede ba-

nen leiden. Ik merk dat de Beurs in 

de eerste plaats groter wordt. We zijn 

er van vrijdagmiddag tot maandag-

avond met een honderdtal mannen 

en vrouwen die zowel 

het verkeer regelen in de 

buurt als op het beurster-

rein zelf. Daar komen nog 

een twaalftal politiemen-

sen in burger bij. Zowat 

veertig man legt zich toe 

op preventie en patrouil-

leert op de hele beurs, om 

incidenten zoveel mogelijk 

te voorkomen. Met zoveel 

personeel gaat dat als-

maar beter.”

Brussel en 

Francorchamps

“In de praktijk levert onze 

zone Centre Ardenne dagelijks een 

dertigtal personeelsleden, vooral voor 

het verkeer omdat ze de omgeving 

goed kennen. De rest bestaat uit fe-

derale versterking van andere zones. 

Het is een principe van uitwisseling. 

Wij lenen dan weer mensen van bij 

ons uit voor andere evenementen, zo-

als een Europese top, de 24 uur van 

Francorchamps, voetbalwedstrijden … 

De Brusselse politie komt graag naar 

de Beurs. Ze vinden dat toher dan 

een ambassade 

te bewaken in de 

hoofdstad.”

Tal van risico’s

“Zoals elk groot 

evenement kam-

pen wij ook met 

het probleem van 

de zakkenrollers. 

Hoewel we uitdruk-

kelijk aanmanen 

om waakzaam te 

zijn, blijven de be-

zoekers onvoor-

zichtig. Tassen blij-

ven openstaan. Onze grootste vrees? 

Dat een storm of zware regen paniek 

zou zaaien, dat mensen over elkaar 

heen zouden lopen, infrastructuren 

zouden invallen. De dieren stellen 

minder risico’s omdat ze heel goed 

in de hand worden gehouden. Er is 

ook ontplogngsgevaar, er kan brand 

ontstaan in een frituur of in een LEC-

gebouw waar veel mensen samen zijn. 

Er is ook het gerechtelijk risico van 

slagen en verwondingen, gevechten, 

wat nu eenmaal kan gebeuren als de 

drank in de man is. En natuurlijk oefent 

materiaal van zekere waarde altijd een 

aantrekkingskracht uit op dieven.

Er is gelukkig ook wat wij de sociale 

controle noemen. Zo zorgen bezoe-

kers soms voor een dronken vriend. 

We hebben politie te paard op de 

parkeerterreinen, die mensen kun-

nen waarschuwen dat ze hun wagen 

moeten vergrendelen en de ramen 

dicht moeten draaien. Maar de Beurs 

is en blijft vooral gezellig. Het is een 

evenement dat nu eenmaal risico’s in-

houdt, maar het publiek is algemeen 

goedmoedig.”

Multidisciplinair

“We gebruiken de radiofrequentie van 

de politie, maar we staan doorlopend 

in contact met de artsen, de civiele 

bescherming, de organisatoren van 

de Beurs … De samenwerking is uitste-

kend. Onze politiemensen dienen ook 

als aanspreekpunten om de weg naar 

de toiletten of bancontact te vragen. 

Dergelijke inlichtingen geven, is niet 

onze basisopdracht maar ook dat is 

de Beurs!”
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