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Ki-presentatie GAB: reis door het portfolio met vele nieuwkomers

Op ontdekkingstocht
Het portfolio van ki GAB kent vele nieuwkomers, het voert terug
op topmoeders en focust op gewicht, hoogtemaat en fijne bespiering. Met Imperial had de organisatie al een zwarte parel in huis,
met Halifax staat nu ook een witte merel op stal in Wuustwezel.
tekst Guy Nantier

G

énétique Avenir Belgimex (GAB)
stelde tijdens haar tweejaarlijkse kipresentatie te Wuustwezel veertien stieren voor. Voor de meeste stieren was het
een eerste optreden. De stieren waren
alle vrij van de zeven gekende erfelijke

gebreken en laten opmerkelijke cijfers
noteren voor gewicht en hoogtemaat.
Elf stieren kennen een topmoeder en komen van bedrijven die spreekwoordelijk
in de champions league van het fokkerijgebeuren spelen.

Imperial de l’Ecluse hoort met zijn vijf jaar nog bij de absolute top

Halifax van de Bremberg oogstte veel lof onder de aanwezigen

Vijf stieren in het portfolio van GAB zijn
heel nieuw. Onder hen Halifax van de
Bremberg (v. Lasso), die duidelijk de
show stal. Met 602 kg en 121 cm (+2) op
13 maanden is deze Lassozoon een ‘gewichtige’ verschijning. De breedte van
Halifax is bovendien gewoon indrukwekkend. Het droge, harde beenwerk en
de scherpe vleesbelijning maken deze
jonge stier tot een explosieve vleescocktail van 90,4 punten voor exterieur, een
echte ‘witte merel’ dus. Halifax’ moeder
is niemand minder dan Davidoff van de
Bremberg (v. Wellington, v.v. Osborne
VT). Zij werd 1a in 2009 en 1c in 2011 op
de nationale in Brussel.

Fijne Starter
Een andere ‘gewichtige’ verschijning
was Soucieux de St. Fontaine (v. Panache)
uit het fokbedrijf Mahoux-Rosmeulen
uit Pailhe. Deze Panachezoon weegt op
18 maanden 801 kg bij 133 cm (+6).
Moeder is de 90 puntenkoe Liquette de
St. Fontaine (v. Groom). Liquette weegt
meer dan 1000 kg bij 143 cm. Langs moederszijde vinden we verderop in de pedigree nog drie generaties koeien van 90
punten en meer terug en de alom bekende Fleur de St. Fontaine, nationaal kampioene in het ras.
Ook uit de fokstal van Luc Mahoux komt
een andere nieuwkomer: Starter de St.
Fontaine (v. Argan). Het elf maanden
oude stiertje weegt 528 kg en meet 118
cm (+2). Starter is een mooie vleestypische stier met een brede voorhand, een
sterke bovenbouw, een ronde rib en een
mooi belijnde achterhand. Het fijne botwerk is opvallend. Starter bezit met Nina
Ricci (90 punten) en Giboulée de Saint
Fontaine (nationaal kampioene in 2005)
een moederlijn om ‘u’ tegen te zeggen.

Imperial bevestigt zijn naam
Er was met Imperial de l’Ecluse ook een
vaste waarde te bewonderen op de kipresentatie. De vijfjarige Germinalzoon,
die twee jaar geleden de show stal, heeft
met het ouder worden een beetje van
zijn uiterlijke glans verloren, maar de
‘zwarte parel’ stond er desondanks toch
gewoon knap bij. En hij bevestigt zijn
naam in de praktijk en in de cijfers. Dit
is en blijft een van de absolute toppers
van het laatste decennium. l
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