de weg van... keuren in Zuid-Afrika
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Intelligente brahmanen vertrouwen op vaste verzorgers
Voor de zwarte Zuid-Afrikaanse stallenjongens is het
absoluut het hoogtepunt van het jaar: de internationale
brahmanenkeuring in Pretoria. De koeien en stieren die
zij het hele jaar door liefdevol hanteren, mogen ze tijdens
de driedaagse show zelf voorbrengen. Dat moet ook wel,
want de intelligente brahman bouwt een hechte band op
met zijn verzorger. Een kleurrijk verslag in woord en
beeld van Gineke Mons.
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Brahmanen hittebestendig
De grijze brahmanen zijn pakweg vijftig jaar geleden ontwikkeld uit verschillende rassen zeboes
(Bos indicus), te weten guzerat, nelore en gir.
Het vleesras heeft in Zuid-Afrika een grote positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de
nationale vleesveestapel.
Het ras is duurzaam, groeit in het open veld ook
goed op kwalitatief matig gras en is prima bestand
tegen hoge temperaturen. Bovendien scheiden
deze runderen via hun huid een insectenwerende
stof af, waardoor ze geen last hebben van teken en
andere stekende insecten.
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Alles is voor elkaar, nog even zitten...
In de schaduw van de stallen pauzeert
een voorbrenger even op de drinkbak.
Alle stallenjongens gebruiken een
metalen stok met een stomp haakje
aan het uiteinde. Hiermee kriebelen ze
de dieren onder de buik om ze rustig te
houden. Met het haakje positioneren
ze tevens de benen in de correcte stand
voor de keuring.
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Juryleden in overleg. ‘s Ochtends zijn
de dieren al gemeten en gewogen. Die
cijfers krijgt de jury van tevoren in
handen. In de ring wordt bij stieren
vooral gelet op mannelijkheid en
bespiering. Te grote stieren worden
achteraan geplaatst, maar ze kunnen
nooit té zwaar of té bespierd zijn!
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Wie krijgt de meeste punten? Deze
liefhebbers houden dat nauwkeurig bij.
In Zuid-Afrika zijn ongeveer
vijfhonderd brahmanfokkers actief; een
groot aantal was op de tribune present.
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Goed gedaan jongens! De
rubriekswinnaars ontvangen hun trofee
en het bijbehorende formulier met de
puntentelling van een jurylid.
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De organisatie op z’n Zuid-Afrikaans:
dozen printerpapier en trofeeën voor
de winnaars in het bakkie, de pick-up,
die geparkeerd staat naast het
secretariaat.

12

Eén van de kampioenskoeien van
Llwellyn Labuschagne. De voorzitter
van het brahmangenootschap kan
terugkijken op een succesvolle keuring.
Er deden veertig bedrijven mee uit
Zuid-Afrika en Namibië met in totaal
511 brahmanen.
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Voorbrengers leggen de laatste hand
aan het toilet. Gauw nog even met
schoensmeer over de hoeven en een
borstel door de staartpluim, voordat ze
de ring in moeten.
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Op weg naar de wachtruimte.
Ondanks de zee van vreemd volk en
vreemd vee om hen heen blijven de
grote, alerte stieren heel rustig. Ze
weten zich gerustgesteld door de
aanwezigheid van hun vertrouwde
verzorger.
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