Spektakel en sho w op Space
Jamesdochter Plusbelle verkozen tot aller mooiste op Franse keuring
Madhia, Plusbelle en Neptune. Drie klinkende namen sierden de
kopposities op de Space in het Franse Rennes. Shoremar James tekende dubbel bij de uierkampioenes, terwijl Futuna Star de helft van
het vaderbeeld bij het kampioenschap van de oude koeien beheerste.

typisch frame. Door de combinatie
van haar stijlvolle en evenwichtig
opgebouwde skelet, dat voldoende ruimte bood voor een perfect
opgehangen uier met nauwkeurig
geplaatste speentjes, werd vrij
snel duidelijk dat deze complete
koe de betere van de groep zou

Ogelia van Bernard Rocher uit La
Vraie Croix en Margot van Alfred
Louedec uit Evarzec aan bij de
kanshebbers. Beide koeien vertoonden duurzame uiers die stevig
opgehangen waren aan fijne skeletten. Onder dit tweetal blonk
vooral Margot uit met haar balans-

rijke bouw. Enkel een overvolle uier leek
haar in de weg te zitten om de zege op te
kunnen strijken. De enorme melkopdruk
bemoeilijkte de stap van Margot zodat ze
zich met zwaaiende tred door de ring begaf en bleef steken op de tweede plek.
Neptune (v. Lys Jabot) van maatschap Le
Floch uit Quistinic presenteerde zich net

als de twee andere titelkandidates
met glans in de ring. Haar zwarte
krachtige lijf was voorzien van
droge en sterke achterbenen waartussen plaats was voor een breed
en hoog aangehechte uier die door
een voldoende afgelijnde ophangband netjes in tweeën werd verdeeld. Het melktypische frame
van de Lys Jabotdochter straalde
door een voldoende zware voorhand en degelijke bovenbouw
veel kracht uit. Al met al een compleetheid die haar de kampioenszege bij de oudere klasse opleverde.
Annelies Debergh

M

et veel gevoel voor spektakel en show koos het Italiaanse jurylid Mauro Carra op de
jaarlijkse zwartbont Holsteinkeuring van de Space in het Franse
Rennes zorgvuldig de kampioenes
uit. Grootse gebaren en luide muziek kaderden het geheel sfeervol
in. Door de hoge najaarstemperaturen werd het in de slecht geïsoleerde keuringshal flink warm, zodat met het verstrijken van de
keuring steeds meer zweetdruppeltjes vloeiden bij de belangstellenden. Het was benauwd, ook
voor de koeien, waarbij aan het
eind van de middag steeds meer
schuim op de lippen verscheen.
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Duurzame uiers

Plusbelle (v. James), kampioene midden en algemeen kampioene
Eerste lijst: 305 7146 4,25 3,39

Bij de verkiezing van de vaarzenkampioene maakte reekswinnares Rafale (v. James) van maatschap
Au Crèze uit Quintin veel indruk.
Deze Jamesvaars, die met haar brede en hoge achteruier eerder op de
dag al het uierkampioenschap
naar zich toe trok, showde haar solide lijf met stijl in de ring. Bij de
keuze van de kampioene in de jonge klasse moest de correct stappende Rafale de sterke Cousteaudochter Madhia van maatschap
Lapinoire uit l’Hebergement voor
laten gaan. De vaste vooruier en
hoog aangehechte, breed opgehangen achteruier van Madhia
konden vanwege een tikkeltje onevenwichtigheid in de achterkwartieren de strijd met de fraai
geuierde Rafale moeilijk aan. De
fractie extra type en luxe in het

skelet van Madhia was echter doorslaggevend om haar toch tot vaarzenkampioene
te kronen en Rafale moest zich met de reserveplaats tevreden stellen.
De middenklasse toonde een reeks zware
koeien met veel inhoud en maat in de
voorhand. Phileas Fo (v. Heymet) van maatschap Er Lenn uit Calan was daar een voorbeeld van. Deze fraaie tweedekalfskoe
toonde veel upstanding en een sterke bovenbouw. Daarnaast was de op droog en
stevig beenwerk rondstappende Phileas
voorzien van een ruime voorhand die haar
van voldoende ademruimte voorzag.
Net als eerder bij de uitreiking van de vaarzentitel passeerde ook bij dit kampioenschap een Jamesdochter niet onopgemerkt de revue. De melkrijke Plusbelle van
Florence en Jean Le Fur uit Seglien stapte
door de ring op grof maar uiterst droog en
correct beenwerk dat uitliep op een melk-
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worden. Zelfs de ranke Mattiedochter Ottawa van Stephane Riou
uit Loc Equiner kon haar in de titelstrijd weinig weerstand bieden.
De opvallende Plusbelle trok de
eindzege met gemak naar zich toe,
zo deed ze haar naam alle eer aan.

Futuna Stardochters
Bij het kampioenschap van de oudere koeien bestond het vaderbeeld voor de helft uit Futuna Starbloedvoering. Futuna Star, de
Franse evenknie van de Nederlandse stieren Lord Lily en Marconi, is eveneens een product uit de
combinatie Blackstar en Rotate en
had maar liefst vier op de acht
reekswinnaars bij de oudere generatie op zijn naam staan. Zo sloot
Futuna Star zich onder andere met

Neptune (v. Lys Jabot), kampioene oud
Derde lijst: 305 10.019 3,87 3,25

Madhia (v. Cousteau), kampioene jong
Productie onbekend

Jocko Besne en Winchesterzoon Okendo maken indruk
Zeven dochtergroepen stelden tijdens de Space
hun kwaliteiten ten toon. Meest opvallende
naam onder de vaders was die van Jocko Besne.
Dankzij het huidige succes van deze stier werd,
na de dochtergroep van vorig jaar, opnieuw een
uitgebreide reeks dochters van de Besne Buckzoon aan het grote publiek voorgesteld. Een

groep van twaalf solide en jeugdige dochters met
sterke frames traden aan in de ring. Opvallend
was de uniforme en melkrijke uitstraling van de
goed en hoog opgehangen uiers die voorzien waren van correct geplaatste spenen en een duidelijke ophangband.
Ook de uniforme groep dochters uit de proefperio-

de van Winchesterzoon Okendo maakte een
goede entree op de Space. Een compleet negental vaarzen met fraai hellende en brede kruisen
etaleerde jeugdige skeletten met een melktypische uitstraling. De dochters van de nummer
één in de Franse ISU-rangschikking toonden een
voldoende zware voorhand terwijl de diepte in
het frame bij sommige dochters soms wat minder uitgesproken aanwezig was. Aan de uiers
viel niet alleen de sterke ophangband, maar ook
de hoge achteraanhechting van de melkklieren
op. Van veel kwaliteit getuigde eveneens het
droge stevige beenwerk waarop de dochters
zich probleemloos door de ring begaven.
Dochters van Winchesterzoon Okendo
weerspiegelen uierkwaliteit
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