Welbekend oud parfum
GAB sterk in vlees, minder in beenwerk en groeikracht
Het is ruim zes jaar geleden dat fokkers van het Belgisch-witblauwras
van de sfeer van een ki-show konden proeven. Génétique Avenir
Belgimex presenteerde te Wuustwezel zeventien stieren die sterk waren
in vlees. Het beenwerk en de groeikracht waren minder overtuigend.
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uustwezel, zaterdag 15 november,
20.30 uur. De tribunes in de manege zitten afgeladen vol. Laatkomers
proberen alsnog een plaatsje te vinden.
Centraal in de manege baadt een voorlopig lege catwalk in het witlicht van schijnwerpers. De geluidboxen spuien muziek
over de koppen van de toeschouwers en
in de lucht hangt een geur van friet en
bier.
Het geheel ademt een welbekend, weliswaar oud parfum van het Belgisch-witblauwras uit, het parfum van de succesrijke ki-shows van weleer. Het was in 2002
dat een ki-organisatie voor het laatst een
presentatie opzette om haar aanbod aan
verervers in de verf te zetten voor het
grote publiek.

De nieuwe garde
In een ruim anderhalf uur durende en vrij
strak geregiseerde show presenteerde Génétique Avenir Belgimex (GAB) te Wuustwezel zeventien van haar twintig productiestieren. Van de zeventien stieren waren
er zes recente aanwinsten van 12 tot 22
maanden oud: Jaune de Remichampagne
(v. Occupant ), Noire de Cantellerie (v. Davidson), Balcon de Berligant (v. Germinal),
Javeau de Fooz (v. Lasso), Tolstoi du Fond
de Bois (v. Germinal) en Heroique de
l’Ecluse (v. Lasso). Dit sextet was evenwel
nog niet gekeurd door het stamboek, zodat het publiek vrede moest nemen met
de summiere informatie van de speakers
over afstamming, leeftijd en gewicht.
De jonge stieren waren rijkelijk in hun
vleesaanzet en veelal breed en zeer expressief in de achterhand. Maar het beenwerk kon niet overtuigen, net zomin als
de groeikracht. Slechts drie stieren, met
name Javeau, Tolstoi en Heroique, getuigen van een groei van 1,1 à 1,2 kilogram
per dag. Dat is toch wel een minimum
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voor de vleesveehouder die stieren op een
leeftijd van 18 maanden wenst af te leveren op een gewicht van 700 kilogram.
Consensus was er algemeen onder de bezoekers over het fokpotentieel van Heroique de l’Ecluse, gefokt door Ann Adams
te L’Ecluse. Deze Lassozoon laat op een
leeftijd van 16 maanden een gewicht van
610 kilogram optekenen. Heroique heeft
als moeder Florette de l’Ecluse, een goed
ontwikkelde koe van plus 10 centimeter
boven de hoogtemaatnorm en een volle
zus van de ki-verervers Etna en Davidson.
Heroique laat een goede breedte zien in
voorhand, rug en lenden en achterhand,
in combinatie met een kwaliteitsbespiering.

Eerste categorie plus
Onder de stieren die al een tijdje geleden
in de markt werden gezet, toonde GAB
twee stieren die het predicaat ‘eerste categorie +’ mogen dragen: Harisson de la

Platte (v. Davidson) en Germinal de Fooz
(v. Lascar).
Harisson kreeg 89,1 exterieurpunten van
de inspecteur en weegt op drie jaar 1025
kilogram. De stier voert met achtereenvolgens Cocinelle, Angelique en Molecule
de Fooz terug op een welbekende moederlijn. Zijn eerste kalveren komen eraan
en zijn veelbelovend.
Germinal is een 90 puntenstier die op 54
maanden 1135 kilogram weegt. Zijn nakomelingen presteerden het afgelopen
jaar sterk in het keuringscircuit.
Etna de l’Ecluse sloot de voorstelling af.
De Ecrinzoon is de volle broer van stalgenoot Davidson en laat op 48 maanden een
gewicht van 1270 kilogram optekenen.
Vooral Germinal en Etna maakten indruk
op de toeschouwers. Hun harmonie tussen de hoogtemaat, de breedte in voor- en
achterhand met in de overgang een cilindrische middenhand, en de ideale rondingen in de broek spraken boekdelen. Het
lange spronggewicht bij deze twee verervers is een punt van aandacht.
‘The night of the best’ kondigde het programmaboekje aan. Vanwege het beenwerk en de groeikracht is enige reserve
op zijn plaats. Het is nu wachten op de
veldproef.
Guy Nantier

Germinal maakte indruk door harmonie in lichaamsmaten

