K E U R I N G

Zestien jaar later staat de Europese keuring
voor het blonde d’Aquitaineras er opnieuw

Doorstart
met ambities

Epine (v. Rubio), jeugdkamp. vaarzen

Op de Europese confrontatie voor het blonde d’Aquitaineras
te Libramont keerden Belgische, Franse en Duitse fokkers huiswaarts met elk twee titels. De Franse SIA-kampioen 2010 Byron
Divine (v. Oulou), kamp. vaarzen midden

schreef geschiedenis met nu ook een Europese titel. Grote afwezigen waren de Nederlandse kampioenen.

Nieuwkomer Jan Laurijssen meet zich meteen met de ‘groten’
Voor de familie Laurijssen was het een
eerste deelname ooit aan een keuring.
Jan Laurijssen houdt te Rijkevorsel zo’n
350 blondes, goed voor 140 kalvingen
per jaar. Met de uit Frankrijk geïmporteerde stier Aladin (v. Orion) kwam Laurijssen te Libramont meteen in sterk gezelschap terecht.
Tegenstanders waren onder andere As de
Trefle (v. Rapace) van Jacques Boesmans
uit Huccorgne en gefokt door Gerard
Soignet, de stier Van (v. Richelieu) van
Michaël Toll uit Nobbressart en gefokt
door Scea Plante-Moulet, Vautour (v.
Toronto) van landbouwmaatschap Du
Clos Marion uit Autreppes en gefokt
door Jérome Teulier en de eigengefokte
Alcazar (v. Tamtam) van Claude Freulet
uit Douvrend.
Aladin kreeg rubriekswinst toegewezen
met het volgende commentaar van de

Jan Laurijssen met Aladin (v. Orion)

jury: ‘Een prototype van een blondestier,
een beste ontwikkeling, een lang en
breed bekken, zeer expressieve vleeslijnen en een rastypische kop en kleur.’

In de finale diende Aladin, die wat smal
oogde in de borstbreedte, het echter op
te nemen tegen de completere Franse
kampioen Byron. Met gekend resultaat.

te het exterieurplaatje compleet. Het
kampioenschap bij de vrouwelijke jeugd
was voor Epine (v. Rubio) van Jacques
Boesman uit Huccorgne (België). De zeer
elegante Epine showde met een expressieve kop een vlotte gang. Het extra volume in het bekken gaf haar voorsprong
op de concurrenten.
In de middenklassen was er eindwinst
voor Dollar (v. Aldo) van de Belgische topfokker Bernard Stephany uit Rouvereux.
De stier is in mede-eigendom met Didier
Cransac uit Frankrijk. Het volume in het
front, de lengte, de bespiering in de rug
en de lenden, de mooie bilbespiering.
Dollar heeft het allemaal. De overkoting
in de achterbenen overschaduwde wel
het prachtige exterieurplaatje.

Bij de vaarzen middenklasse ging de Europese titel naar Ouloudochter Divine van
Guy Lenoir uit het Franse Renneval. Divine bezat van alle finalisten de meeste
en fijnste bespiering in de achterhand.
Tweemaal Frankrijk, tweemaal Duitsland en tweemaal België: dat was de finale verdeling per land van de Europese
kampioenstitels. Maar de zes kersverse
Europese kampioenen waren allemaal
wel Franse fokproducten.

tekst Guy Nantier
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arijs, 1995. De eerste internationale keuring voor blonde d’Aquitainefokkers uit Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland ziet het daglicht. De
Europese confrontatie tijdens de landbouwbeurs SIA kent na haar eerste editie evenwel een stille dood vanwege de
veterinaire regelgeving.
Libramont, 26 maart 2011. Zestien jaar
later staat de Europese keuring er opnieuw. Ditmaal op een andere plek en
op initiatief van het Waalse blonde
d’Aquitainestamboek. Gastheer is ‘de
Nacht van het Holstein’, een internationale elitekeuring voor melkvee dat een
stevige reputatie geniet.

Ariane (v. Orion), kampioene koeien

Extra DRJ (v. Theodule), jeugdkamp. stieren

Lokaal wordt internationaal
Een gedurfd en risicovol initiatief.
‘Oorspronkelijk was de opzet een lokale
promotieactie voor het ras in België’,
licht initiatiefnemer en Waalse blonde
d’Aquitainevoorman Christophe Maury
(40) toe. ’We wilden met ons stamboekbestuur de potentie van het ras tonen.
Een confrontatie van zeer hoog niveau
tussen blondefokkers uit de aanpalende
euroregio’s leek ons de ideale te bewandelen weg.’
Elk grensgebied kreeg een quotum van
vier dieren, maar door het enthousiasme
van de Franse fokkers voor het initiatief,
zijn de organisatoren daarvan afgestapt
en werden de inschrijvingen vrij verklaard. Dat was te Libramont dan ook te
merken aan de ruime delegatie Franse
bezoekers. Talrijke fokkers met faam uit

Dollar (v. Aldo), kamp. stieren midden

Byron (v. Ultrablond), kampioen stieren
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Christophe Maury: ‘Blondefokkers zijn een
slag mensen met ambities’

Zuid-Frankrijk tot zelfs uit Bretagne hadden de reis gemaakt. De kersverse nieuwe voorzitter van het Franse stamboek,
Philippe Basta, was verhinderd vanwege
een overlijden in de familie.
Ook Nederlandse fokkers toonden in de
aanvang belangstelling voor deelname,
maar haakten ‘last minute’ af vanwege
een scala aan veterinaire regelgeving en
transportregels. ‘Het had niettemin toch
gekund,’ opperden de Nederlandse toeschouwers Piet Oostvogels en Henk Tessemaker in koor tijdens de middagpauze.
‘Een gemiste uitdaging. De kampioenen
uit Mariënheem hadden hier zeker present mogen zijn.’

van de Franse fokker Gerard Bossuyt uit
Le Mesnil au Grain. Byron showde van
alle pretendenten op eindwinst het
meest complete plaatje. Ariane van Georg
en Leonie Kellerwessel uit het Duitse
Keulen legde beslag op de Europese titel
bij de koeien. Deze Oriondochter met
een ‘beeldige’ rastypische kop was misschien niet de beste in de gang, maar ze
was ruim gebouwd en was fijn bevleesd.
Ook de jeugdkampioen bij de stieren,
Extra DRJ (v. Theodule), kwam uit de fokstal van Kellerwessel. Extra is aangekocht op het Franse opfokstation te Casteljaloux. Het jonge stiertje van het
mixte type blonk uit in harmonie tussen
ontwikkeling en bespiering. Het tarwekleurige en ‘geappelde’ haarkleed maak-

Initiatiefnemer Christophe Maury was
zichtbaar blij met het eindresultaat. ‘Het
is zeker voor herhaling vatbaar. En met
dubbel zoveel dieren. Blondefokkers zijn
een slag mensen met ambities.’ l

Tabel 1 – Rubriekwinnaars internationale keuring blonde d’Aquitaine te Libramont (kampioenen vetgedrukt)

categorie

naam dier

geb.datum gewicht (kg)

stieren

Falco
Extra DRJ
Dollar
Caro
Byron
Aladin
Florine
Estaire
Epine
Douchka
Divine
Ariane
Torpedo
Caramba
Romana

28-01-2010
05-08-2009
25-04-2008
30-08-2007
07-10-2006
04-10-2005
28-01-2010
01-09-2009
08-08-2009
04-11-2008
15-09-2008
06-06-2005
22-09-2002
14-12-2007
27-11-2000

vrouwelijk

Franse import domineert
In totaal namen uiteindelijk dertig fokkers uit vier landen deel met een zeventigtal dieren. Het keurwerk was toevertrouwd aan twee Franse jurykoppels.
In de categorie stieren zegevierde de SIAkampioen 2010, Byron (v. Ultrablond),

Vervolgeditie

zoogstellen

724
900
1242
1250
1540
1450
444
686
670
820
778
1058
1226
805
1004

h.maat vader
143
152
165
165
176
173
136
142
143
150
152
156
161
153
152

Bowling
Theodule
Aldo
Ultimo
Ultrablond
Orion
Apache
Vaillant
Rbio
Scout
Oulou
Orion
Orion
Ulysse
Mammouth

moeder

eigenaar, woonplaats

land

Vieille
Ublonde
Vengeance
Valence
Petille
Pivoine
Ventose
Titania
Tequila
Awenny
Jacinthe
Orguandie
Nurguette
Tina
Jacinthe

Earl. T. Lucas, La Caule Sainte Beuve
G. en L. Kellerwessel, Koln
B. Stephany en Earl. Cransac
Gaec Roux, Ponts et Marais
G. Bossuyt, Le Mesnil au Grain
J. Laurijssen, Rijkevorsel
C. Maury, Falmagne
C. Mintjens, Oostmalle
J. Boesmans,Huccorgne
C. Mintjens, Oostmalle
G. Lenoir, Renneval
G. en L. Kellerwessel, Koln
Sarl. Les Blondes de Jeancourt, La Chapelle du Châtelard
C. Maury, Falmagne
L. Koob,Hungerhaff

Frankrijk
Duitsland
België
Frankrijk
Frankrijk
België
België
België
België
België
Frankrijk
Duitsland
Frankrijk
België
Luxemburg
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