F O K K E R I J

De jonge Impartialzoon Mikado krijgt, na Adajio, de meeste waardering

Een waaier aan kwaliteiten
‘Simply the Best’. Met deze slogan pakte het ki-station Belgian
Blue Group (BBG) uit op zijn open dag. Als grootste marktpartij
in het Belgisch-witblauwaanbod presenteerde BBG een brede
waaier aan ki-verervers. Adajio was de kers op de taart.
tekst Guy Nantier

E

r was op de open ki-dag te Ciney voor
elk wat wils te zien: van grote stieren
om hoogtemaat te corrigeren en brede
stieren in het front om plaats te maken
voor de longen tot breed, bevleesde stieren om de vleeskwaliteiten te fixeren.

Nieuwe lichting
In het aanbod dat vanaf december beschikbaar komt, werden drie jonge stieren voor het voetlicht gebracht: Ferrero
van de Kerkenhofstede (v. Jonas), Veneur de
Somme (v. Fringant) en Mikado de la Grande
Rose (v. Impartial). Met 139 centimeter
(+11) en 860 kilogram op 20 maanden en
een exterieurscore voor bespiering van
87,2 punten combineert Ferrero, een
fokproduct uit de stal van Paul Gillis uit
Watervliet, hoogtemaat, gewicht en exterieur. Veneur liet de minste indruk na
vanwege de mindere breedte in de borst.
De stier droeg ook zijn gewicht niet op
de gehele achterklauwen. Mikado zal bij
de fokkers met een grote F wellicht de
meeste kansen krijgen als proefstier. Mikado imponeerde door de breedte in de
voorhand en het bekken alsook door de
knappe vleespartijen die hem een exterieurscore voor bespiering van 91 punten
opleveren.
Manitou de Belle Eau, de vedette van de
open dag in 2010, liet geen onvergetelijke indruk achter bij de aanwezigen. Zoals een bezoeker het formuleerde: ‘De
stier staat er in het vlees minder mooi bij
dan vorig jaar.’ Jazeker, maar wie door
de conditie heen kijkt, weet dat deze
zeer complete Impairzoon zijn exterieurscore van 92 punten niet gestolen
heeft. Al blijft het wachten op bevestiging van zijn fokcapaciteiten door de
cijfers.
Op fijne, scherp afgelijnde en expressieve
spierpartijen scoorde Specimen de Fermine
(Obus x Rudger) als een van de beste van

de zeventien stieren die gepresenteerd
werden. De min één voor hoogtemaat is
acceptabel gezien de vleesaanzet. Aandachtspunt is het matige beengebruik.
Ki-vader Impartial had naast Mikado nog
een zoon die de aandacht trok: Palpitant
des Croix-Dames. Deze fraaie verschijning
was op de open dag vorig jaar ‘ondergesneeuwd’ door de massale aandacht voor
Adajio en Manitou. Op deze breed inzetbare stier vallen echter zeer weinig tot
geen fouten te bespeuren.
Na de individuele voorstelling pakte BBG
uit met twee rappels. Met het eerste rappel van Lotto van de Vloeikenshoeve (v. Davidson), Liberal d’Ochamps (v. Havane) en Langoureuz de Fooz (v. Blackstar) vestigde de

Mikado de la Grande Rose

ki-groep de aandacht op de aanwezigheid van hoogtemaat en gewicht in het
aanbod. Voor de fokkers die overvloedige
vleespartijen nastreven, showde BBG een
tweede rappel met Specimen, Machinal de
Fooz (v. Germinal) en Mikado.

Kers op de taart
Vanwege zijn pittige karakter was het
wat lang wachten op het sluitstuk van
de open dag, Adajio de Bray. De nu vierjarige Empirezoon heeft nog niets op zijn
expressieve en fijne vleeskwaliteiten ingeboet. Een knapperd. l

Tabel 1 – Keuringsresultaten ki-stieren Belgian Blue Group (november 2011)

naam stier
(* = nieuw)

vader

Adajio de Bray
Ebloui de Wihogne
Ferrero van de Kerkenhofstede*
Fleuron de Maffe
Kubitus de Bray
Langoureux de Fooz
Liberal D’ochamps
Lotto van de Vloeikenshoeve
Machinal de Fooz
Magicien de Glaumont
Magique de Mianoye
Malin de Groynne
Malraux de la Faussie
Manitou de Belle Eau
Muguet de Fooz
Palpitant des Croix-Dames
Rameau de la Roche Gue
Restistant D’au Chene
Salut de Hodoumont
Specimen de Fermine
Tigrou de Fermine
Mikado de la Grande Rose*
Veneur de Somme*

Empire
Dafydd
Jonas
Dafydd
Empire
Blackstar
Havane
Davidson
Germinal
Obus
Paysan
Katanga
Ebloui
Impair
Etna
Impartial
Ubidet
Partisan
Fringant
Obus
Kimono
Impartial
Fringant

leeftijd gewicht
(kg)
(maanden)
47
73
20
67
33
34
43
37
25
26
36
25
33
31
25
24
67
24
38
37
22
20
19

1130
1325
860
1433
1056
1143
1173
1150
873
756
1035
865
988
973
875
812
1223
860
1022
1080
764
801
772

gestalte
(cm)

kwalificatie (reden)

145 (+1)
1e categorie
148 (+3)
1e categorie
139 (+11)
1e categorie
153 (+8)
1e categorie
151 (+11)
1e categorie
148 (+7)
1e categorie
148 (+4)
1e categorie
146 (+4)
1e categorie
139 (+5)
1e categorie
135 (=)
1e categorie
142 (=)
1e categorie
139 (+5) 2e cat. (besp. en beenw.).
139 (–1)
2e cat. (gestalte)
139 (=)
1e categorie
135 (+1)
1e categorie
137 (+4)
1e categorie
145 (=)
1e categorie
138 (+5)
1e categorie
143 (=)
1e categorie
141 (–1)
2e cat. (gestalte)
136 (+6)
1e categorie
129 (+1)
1e categorie
130 (+3)
1e categorie
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