Franse nationale k euringen SIA 2008
Honderd kaarsjes voor het rouge des p rés op 45e landbouwbeurs SIA te Parijs
Familieonderonsje op blonde d’Aquitainekeuring

Naast de traditionele nationale keuringen zette

Gevestigde namen in het limousin moeten wijken

de 45e editie van de Franse landbouwbeurs SIA
te Parijs dit jaar ook het honderdjarig bestaan
van het ras ‘rouge des prés’ in de schijnwerpers.

Rirène (v. Jirens)

Verte (v. Stam)

De blonde
d’Aquitainefokkoe Rirène
van Patrick Sazy uit
Asques trok tijdens de SIA
te Parijs opnieuw de
nationale aandacht. Na
haar zege afgelopen jaar
te Parijs en in het
verlengde daarvan op de
nationale te Vieux
Bouceau prolongeerde de Jirensdochter haar titel.
De nu bijna acht jaar oud Rirène, 1252 kilogram op de weegbascule, was
vergezeld van haar stierkalf Condor (v. Valdo).

Prodigedochter
Trompeuse van de
gebroeders Pimpin kreeg
vanwege haar nationale
titel in 2007 de ‘rappel
de championnat’
toegewezen. Hierdoor
lag het pad vrij voor
stalgenote Anamite
(v Sergent), getipt als de nieuwe kampioene. Maar de zeer majestueuze
verschijning Verte (v. Stam J) van Gaec Robert uit Saint Yrieix La Perche
kreeg de voorkeur.

Ulster (v. Plan)

Valdo (v. Ronaldo)

In de categorie stieren was
de verrassing compleet.
Zowel Verdi (v. Soleil),
nationaal kampioen bij de
oudere stieren op de
nationale 2007 te
Argenton-sur-Creuse, als
Asterix (v. Toréador), de
nationaal kampioen 2007
bij de jonge stieren,
moesten de duimen leggen voor Ulster (v. Plan RJ) van maatschap
Bourdarias uit Eyburie. ‘Ulster zette vandaag de meeste noblesse neer in
de showring’, aldus de jury.

Voor de fokkerij van de
familie Sazy groeide de
nationale keuring te
Parijs uit tot een
familieonderonsje. Met
Valdo (v. Ronaldo) trok
Eric Sazy uit Caumont aan
het langste eind in de
categorie stieren. Valdo
boogt met blondemoeder
Javanaise op dezelfde genetica als Rirène.
Valdo zette te Parijs een gewicht neer van 1523 kilogram en was hiermee
de zwaarste vertegenwoordiger van het ras.

Tabel 2 – Rubriekswinnaars limousin (kampioenen vetgedrukt)
Tabel 1 – Rubriekswinnaars blonde d’Aquitaine (kampioenen vetgedrukt)
categorie naam geb.datum vader

eigenaar, woonplaats, departement

vrouwelijk Ussine
Rirene
Pivoine
stieren
Aaron
Velsatis
Valdo

De Bortoli, en Delpech Ste Maure de Peyrac (47)
P. Sazy, Asques (82)
Scea Plante-Moulet, Carbes (81)
Hontang en Dubosc, Samadet (40)
Y. Alcouffe, St. Salvadou (12)
E. Sazy, Caumont (82)
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02-09-2003
16-05-2000
18-08-1999
08-08-2005
13-11-2004
18-02-2004

maart 2008

Ocean
Jirens
Massey
Taolenn
Oulou
Ronaldo

Een ereplek voor Volente
Het rasstamboek maine anjou werd in 1908 opgericht
na de kruising van het lokale manselleras met het Engelse
durhamras. Sinds 2003 gaat het ras echter door onder de
benaming rouge des prés. De term maine anjou is nu
voorbehouden als beschermde streekproductnaam voor vlees
afkomstig van het rouge des présvee.
rouge des préskoe Volente prijkte op de beursaffiche en was
de meest bezochte vedette op het salon (foto inzet)

categorie naam

geb.datum vader

eigenaar, woonplaats, departement

vrouwelijk Anamite
Athena
Verte
Trompeuse
stieren
Asterix
Adonis
Ulster

15-09-2005
11-02-2005
01-09-2004
10-01-2002
04-12-2005
11-03-2005
15-02-2003

Gaec Pimpin, Beynac (87)
Gaec Nanot, Linards (87)
Gaec Robert, Saint Yrieix La Perche (87)
Gaec Pimpin, Beynac (87)
Gaec Laloi en Earl Cayrel (48)
Gaec Pimpin, Beynac (87)
Gaec Bourdarias, Eyburie (19)

Sergent
Strauss
Stam
Prodige
Toréador
Sergent
Plan
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