‘El caudillo’
Jean Blanc of de passie voor het Blonde d’Aquitaineras
Jean Blanc was gedurende vele jaren verantwoordelijk voor het
Blonde d’Aquitaineopfokstation te Casteljaloux en verzorgde wereldwijd de promotie van het ras. Op de Aquitanima-keuring in Bordeaux
nam hij afscheid. Een portret van een gepassioneerde Blondeman.

J

ean Blanc is sinds anderhalf decennium het gezicht van het Blonde
d’Aquitaineras in vele landen. Zijn nauwe
contacten met het Zuid-Amerikaanse
continent leverden hem de bijnaam ‘el
caudillo Juanito Blanco’ op, ofwel: ‘de leider Jean Blanc’.
Ter gelegenheid van het landbouwsalon
Aquitanima in Bordeaux namen de Franse fokkers ofﬁcieel afscheid van de leider.

veeteelt op het familiedomein. Hij bouwde de veestapel uit met de beste bloedlijnen uit het ras. In 1985 werd zijn werk
bekroond met de onder fokkers zeer begeerde titel ‘prix d’ensemble’ op de nationale keuring te Montauban. ‘Daar ben ik
nog steeds zeer ﬁer op’, geeft Jean Blanc
aan. Uit zijn fokkerij stamt de KI-stier
Hibernatus. Verder voeren de stieren Imperial en Reveur terug op genetica uit het
bedrijf.

Geen molenaar, wel fokker

Succesvolle veilingen

Jean Blanc werd geboren op 25 oktober
1945 in een molenaarsgezin in Montauban. ‘Ik was voorbestemd om molenaar
te worden, zoals mijn ouders en voorouders,’ vertelt Blanc, ‘maar de passie voor
het vee en in het bijzonder voor het Blonde d’Aquitainevee heeft een andere wending gegeven aan mijn carrière.’
In het spoor van zijn familie startte Blanc
in 1972 zijn professionele loopbaan bij
een graancoöperatie, na het diploma ingenieur in de maalderij behaald te hebben in Parijs. Naast zijn beroepsbezigheden hield Jean Blanc voor de hobby op
het familiedomein te Montdurausse in
de Tarn enkele koeien, Blonde d’Aquitainekoeien natuurlijk. ‘Ik heb vanzelfsprekend voor het Blonde d’Aquitaineras gekozen’, vertelt hij. ‘Mijn thuisbasis ligt in
de wieg van het ras. Bovendien stralen
Blondedieren elegantie en ﬁnesse uit,
waardoor het zeer aangenaam is om ernaar te kijken.’
Vanaf 1978 richtte hij zich voltijds op de

In 1987 nam Blancs carrière een nieuwe
wending. Na een ontmoeting met Martin
Lajoinie, medewerker van de Union Cooperatives Blondes d’Aquitaines (Ucoba),
aanvaardde Blanc verschillende promotieopdrachten voor Ucoba in het buitenland. Aldus werd hij de onvermoeibare
ambassadeur voor het ras, die menig buitenlander heeft leren kennen.
In 1991 kondigde zich een nieuwe uitdaging aan. Upra Blonde d’Aquitaine vroeg
Blanc om de directie waar te nemen van
het pas uit de grond gestampte opfokstation Blonde Génétique. Jean Blanc aanvaardde de opdracht en doorkruiste met
voortvarendheid het land op zoek naar
de betere genetica.
‘Op 24 april 1992 hield ik de eerste veiling. Van de 34 veilingnummers vonden
er 28 een nieuwe eigenaar, met als hoogste inzet een bod van 41.000 Franse franken, dat is 6098 euro. Het was een succes
dat zich in de loop der jaren zou bestendigen en Blonde Génétique in het middel-

Jean Blanc: ‘Blondes zijn aangenaam om
naar te kijken’
punt van de veeverbeteringsactiviteiten
van het ras zette.’
Vanaf de jaren negentig verzekerde Jean
Blanc ook de promotie van het ras in het
buitenland, deze keer in opdracht van
Upra, en initieerde hij verschillende fokprogramma’s. Voornamelijk Centraal- en
Zuid-Amerika waren zijn werkterrein. In
Zuid-Amerika lukte het hem om de lokale
koeien van het Zeburas met succes in te
kruisen met Blonde d’Aquitaines.

Passie blijven uitdragen
Binnen Upra heeft Jean Blanc ook meegewerkt aan talrijke technische dossiers en
is hij de auteur van de handleiding – de
‘bijbel’ – voor juryleden.
Jean Blanc zet ofﬁcieel een punt achter
zijn professionele carrière. ‘Maar jullie
kunnen ervan op aan,’ zo verzekert hij,
‘dat ik zowel in binnen- als in buitenland
mijn passie voor het ras zal blijven uitdragen.’
Blonde Génétique
Guy Nantier
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