Album, kampioen stieren

3004, kampioene vrouwelijke jeugd

Pauline, kampioene koeien

Ruimte tot groei
Nationale Franse witblauwen moet nog aan bekendheid winnen
De eerste nationale keuring van Belgisch witblauwen in Frankrijk was
geen onverdeeld succes. Het aantal toeschouwers lag lager dan
verwacht. Philippe Collignon, keurmeester: ‘De vrouwelijke dieren
waren op het niveau van de provinciale keuringen.’

H

et Belgisch-witblauwras is in Frankrijk
ofﬁcieel erkend sinds 1989. Het stamboek telt zo’n 120 leden. Jaarlijks worden
er een duizendtal dieren in het stamboek
geregistreerd. Met fokvee vanuit zes Franse
departementen waren veehouders naar het
Noord-Franse Steenvoorde nabij de Belgische grens gekomen om tijdens het lokale
‘meifeest’ hun eerste nationale keuring
van Belgisch witblauw fokvee te houden.
‘Er hadden veel meer inzendingen kunnen
zijn,’verteltdeenthousiastestamboekvoorzitter Etienne Cauchy, ‘ware het niet dat de
IBR-regelgeving een aantal niet-gecertiﬁceerde IBR-vrije fokstallen, waaronder de
onze, heeft belet om naar Steenvoorde te
komen.’
Na aﬂoop bleek het evenement eveneens
niet het verhoopte aantal bezoekers te hebben opgebracht. Etienne Cauchy, minder
enthousiast: ‘Ja, dit evenement moet zowel
bij de Franse als bij de Belgische liefhebbers
van witblauw nog aan bekendheid winnen.
Het moet nog allemaal groeien.’

Parijse kampioene verslagen
Een internationale vijfkoppige jury was
van dienst en zorgde voor de toelichting bij
elke rangschikking. Onder hen waren de
voorzitster van het internationaal Belgischwitblauwstamboek BBI, Jills Evens uit het
VerenigdKoninkrijk,entopfokkerPhilippe
Collignon van het bedrijf ‘De Roupage’.

Bij de stieren duidden zij Ecrintelg Album
van Emmanuel Malesys uit Godewaersvelde aan tot kampioen. De kampioensstier
was niet onberispelijk in het beenwerk,
maar zette van de drie ﬁnalisten het beste
type en de beste bespiering neer. ‘Het was
geen grote kampioen’, becommentarieerde Philippe Collignon de keuze. ‘Het blijft,
net zoals in België, aartsmoeilijk om goede en correcte stieren te tonen.’
Positiever was Collignon over de vrouwelijke rubrieken, in het bijzonder over de
twee rubrieken van telkens negen koeien,
en de kampioene, Cubitusdochter Pauline
van Joël Deschrevel uit Steenvoorde. Philippe Collignon: ‘Het waren twee zeer kwa-

litatieve rubrieken: van het niveau van
een provinciale keuring bij ons. Pauline
bezit een mooi, ﬁjn vleestype op goede benen met lengte en een goed bekken; ze is
weliswaar te mager naar Belgische keuringsnormen.’ Pauline versloeg in de ﬁnale de Parijse kampioene 2006, Urbine (v.
Lasso) van André Roetynck uit Vieux-Berquin, die vanwege een vergevorderde
dracht harmonie miste tussen de bovenbouw en de achterhand.
In tegenstelling tot de koeien ontbrak het
bij de vrouwelijke jeugd aan kwaliteit in
de breedte van de reeksen. Kampioene
werd 3004 (v. Apache) van Olivier Adriansen uit Brouckerque. 3004 zette een mooie
breedte in de keuringsring neer, zowel in
de voorhand als in de achterhand, met
goed beenwerk. Ze kreeg in de ﬁnale net
één stem meer dan stalgenote 3014 (v. Adjectif), die voor haar leeftijd ontwikkeling
miste.
Guy Nantier

Tabel 1 – Rubriekwinnaars Franse nationale keuring te Steenvoorde (kampioenen
vetgedrukt)
categorie

naam dier

stieren

Abricot
5246
Album
Banania
3014
Allumete
3004
Tunique 8007
Verveine
Urbine
Pauline

vrouwelijk

geb.datum vader
19-10-2005
09-04-2005
01-12-2004
30-01-2006
15-10-2005
19-04-2005
02-01-2005
24-08-2004
23-03-2004
24-04-2003
29-12-1999

Seduisant
Prudent
Ecrin
Baroque
Adjectif
Ubidet
Apache
Lasso
Despote
Lasso
Cubitus

moedersvader

eigenaar, woonplaats

Guliver
Alligator
Soleil
Alligator
Lasso
Notez le
Agitateur
Radar
Guliver
Brutal
Magicien

Y. Bourdet, Sassoto Le Monconduit
A. Roetynck, Vieux-Berquin
E. Malesys, Godewaersvelde
P. en L. Veraeghe, Houtkerque
O. Adriansen, Brouckerque
J.-L. Catry, Linselles
O. Adriansen, Brouckerque
D. Hurion, Tailette
P. en L. Veraeghe, Houtkerque
A. Roetynck, Vieux-Berquin
J. Deschrevel, Steenvoorde
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