Het was voor de
vleesveeliefhebber
genieten op de SIA in
Parijs. Rechts een
foto-impressie van
de consumentenactiviteiten, hieronder een overzicht van
de kampioenes.

De Franse nationale k ampioenen SIA 2007
Vleesveehouderij zoekt consument op, consument zoekt vleesveehouderij op
Savante en Umberto veroveren nationale charolaistitels

Onomstreden blonde d’Aquitainekampioenen

Savante (v. Organdi rvs)

Umberto (v. Major rvs)

Titan (v. Massey)

Rirène (v. Jirens)

1075 kg, fokker en eigenaar: maatschap Micaud te Ygrande (03).
Savante RR4S behaalde een 1a-prijs op de speciale keuring te Marault
in 2006. Savante laat een mooie schouderbespiering zien, een mooie
overgang met een strakke ruglijn en een lang bespierde achterhand.
Savante was vergezeld van haar stierkalf Charmant (v. Top Univers).

1600 kg, fokker en eigenaar: Francois Dessauny te Magny Cours (58).
Deze rastypische stier, reservekampioen op de speciale keuring te Marault
2006, was dé verrassing van de dag. Alhoewel hij als beste van de finalisten
beantwoordt aan de standaard van het ras met een mooi evenwicht tussen
bespiering en ontwikkeling, was de stier niet onberispelijk in de gang.

Titan kwam, zag en overwon te Parijs bij de stieren. Deze Masseyzoon van
Earl Barbier uit Marcille-la-Ville kende weinig tegenstand. Titan, vierenhalf jaar oud, zette in de Franse hoofdstad 1530 kg op de weegbascule. In
de finale kreeg Titan de voorkeur op de jeugdkampioen van de speciale
keuring 2006 te Albi, Valdo (v. Ronaldo) van Eric Sazy uit Caumont.

Rirène, de 1300 kg wegende Jirensdochter van Patrick Sazy uit Asques,
werd de kampioene bij de koeien. In haar rubriek was zij onomstreden de
betere ten opzichte van de kampioene 2006 bij de zoogstellen op de speciale keuring te Albi: Ulla (v. Orion) van André Tanguy uit Guidel. Sécilia,
nationale kampioene 2006 te Parijs, kreeg ‘de rappel de championnat’.

Viermaal gebroeders Pimpin in het limousinras

Vodka en Réglisse zegevieren bij Belgisch witblauw

Trompeur RJ (v. Prodige)

Trompeuse (v. Prodige)

Vodka (v. Ecrin)

Réglisse (v. Radar VT)

Bij de stieren ging in het limousinras de nationale titel 2007 naar
Trompeur van de gebroeders Pimpin uit Beynac. De RJ-gekwalificeerde
Prodigezoon zette in de keuringsring met overtuiging kracht neer en
een brede bespiering in de voor-, midden- en achterhand. Trompeur
was op de recente speciale keuring te Limoges ook al kampioen.

In het vrouwelijk vee werd stalgenote en halfzus van Trompeur, Trompeuse,
eindoverwinnaar. Trompeuse RR (v. Prodige) was vergezeld van een sterk
ontwikkeld acht maanden oud en beloftevol stierkalf met als vader Sauteur.
Trompeuse kreeg net als Trompeur ook de ‘prix de synthèse’ toegekend, de
beste combinatie van exterieur en genetische fokwaarde.

De in aantal kleine Belgisch-witblauwdelegatie op de SIA te Parijs heeft
ook haar twee nieuwe nationale kampioenen. Bij de jonge koeien kende
de jury de titel toe aan Vodka (v. Ecrin) van maatschap Du Villers Lesage
uit Troisville. Vodka was vergezeld van haar zoogkalf met als vader Occupant.

Bij de oudere koeien ging de titel naar Réglisse van Sylvain Cauchy uit
Taisnières-sur-Hon. De Radardochter, met een vlotte stap en met veel fijnheid in de bilbespiering, versloeg in de finale de SIA-kampioene 2006,
Sissi (v. Brutus) van Earl Des Fleurs te Guemene Penfao. De zwartbonte
Réglisse zette op de weegbascule 838 kg neer voor een leeftijd van 7 jaar.
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