K E U R I N G

Drie titels op vijf voor de gebroeders Pimpin te Clermont-Ferrrand

Fier op variatie in type

M

et 420 stuks vee waren 207 limousinfokkers uit 41 Franse departementen afgereisd naar ClermontFerrand voor de nationale keuring.
Het leverde gedurende twee dagen een
prachtig schouwspel op in achttien rubrieken met soms meer dan veertig dieren per rubriek.
De geografische verspreiding van de
deelnemers, van de Atlantische kust in
het westen tot de Alpen in het oosten
van het land, liet ook de waaier aan productie-oriëntaties in het ras zien, van intensief tot extensief. De jury zette de
daarbij behorende heterogeniteit in type
bij de toelichting van de plaatsing van de
dieren steeds nadrukkelijk op het voorplan via het woord ‘plasticité’ of kneedbaarheid. ‘Wat ook uw eindproductie is,
het limousinras is uw oplossing’, declameerde de jury geregeld unisono en
fier.

Opmerkelijke beurt voor Bonux
Een boeiend schouwspel met soms meer dan
veertig dieren per rubriek tijdens Franse
nationale limousinkeuring

Op de nationale Franse limousinkeuring, ter gelegenheid van de
veehouderijbeurs Sommet de l’Elevage, waren de gebroeders
Pimpin tot driemaal toe te sterk voor de concurrentie. De grote
heterogeniteit in typedieren werd door de juryleden alom geprezen als bewijs dat het ras geschikt is voor alle soorten producties
onder welke omstandigheden dan ook.
tekst Guy Nantier

Esquise (v. Adonis), kampioene jonge vaarzen

Avocette (v. Sergent RJ), kampioene koeien
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Donquichot (v. Apolon), kampioen stieren
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De gebroeders Pimpin uit Beynac blijven
in het limousinras niettemin een referentie. Met Avocette en Donquichot bleven
zij de concurrentie de baas in respectievelijk de categorie oudere koeien en de
categorie oudere stieren. Avocette (v. Sergent RJ) bezit veel rastype en elegantie.
Zij excelleert in fijnheid in het bot en in
breedte van de bovenlijn. Haar bekken is
van de heupbeenderen tot de zitbeenderen zeer breed. En haar bespiering verraadt een massa eerstekwaliteitsvlees.
Avocette werd vergezeld door haar acht
maanden oude, machtige vaarskalf.
De nu vierenveertig maanden oude stier
Donquichot (v. Apolon) verlengde zijn
kampioenstitel uit 2010. De stier, die
ruim 1500 kilogram woog, bezit bijna
alles wat men zich bij een limousindekstier mag wensen en dat is niet op de
laatste plaats goed en sterk beenwerk. De
stijlvolle Donquichot showde kracht in
Elan (v. Ultime RREvs), kampioen jonge stieren

categorie naam dier

geb.datum

vader

moeder

eigenaar, woonplaats

stieren

23-03-2010
23-02-2010
09-09-2009
11-02-2009
01-11-2008
24-02-2008
09-10-2006
18-02-2010
01-11-2009
24-09-2009
02-04-2009
08-10-2008
05-04-2008
22-10-2007
15-03-2007
24-09-2005
06-03-2005
02-10-2002

Uchon RREvs
Bison Fute RRvs
Ultime RREvs
Udin RRvs
Perigord RJ
Apolon
Sucess
Teddy RREvs
Bonux RRvs
Adonis
Arliquet
Uruguay RRvs
Bambi
Ucarre
Verseau
Sergent RJ
Sourire RREvs
Lino RRvs

Verdure RR
Percebeuge RR
Voltige
Adroite RRE
Valene RRE
Symphonie RRE
Virgule
Uneoctobre RR
Vodka
Arlesienne
Vugoline
Raseuse
Reinedespr
Tenebres
Orchidee
Rhubarbe RR
Solange RR
Navel

P. Deshoulieres, St. Martin Terressus
Scea G. Dumond, Arnac Pompadour
Gaec Lagrafeuil-Puech, Meilhards
Gaec Lagautrière-Earl Courtitara
J. Reiter, Chatel Saint Germain
Gaec Pimpin, Beynac
Gaec C. en V. Besse, Saint Martin Sepert
Gaec Trentalaud, La Jonchere St Maurice
Gaec C. en V. Besse, Saint Martin Sepert
Gaec Pimpin, Beynac
E. Zerger, Dinsac
Gaec Robert, Saint Yrieix la Perche
Gaec Pimpin, Beynac
Gaec Jenty, Meilhards
N. Fraisseix, Neuvic Entier
Gaec Pimpin, Beynac
P. Jaugeas, Saint Bonnet L’Enfantier
Gaec Hilaire, Masseret

Fanfan RJ
Fuschia
Elan
Esquimau
Dave
Donquichot
Bonux RRvs
vrouwelijk Froufrou
Estelle
Esquise
Egoline Z
Divine
Duchesse
Choupette
Coquette RRE
Avocette
Aurane
Touraine RR

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale limousinkeuring 2011 te Clermont-Ferrand
(kampioenen vetgedrukt)

de voorhand, een mooi aangesloten middenstuk met volume en een breed bekken. Zijn meest geduchte concurrent
was Bonux (v. Sucess) van maatschap Besse uit Saint Martin Sepert. De stier bezat
van alle finalisten het beste compromis
tussen fokkwaliteiten en slachtkwaliteiten. Maar ondanks dat alle deelnemende
dieren op de aanwezigheid van het dikbilgen werden onderzocht, gaf jurylid
Jeanne Orlianges met het oog op vlotte
kalvingen de voorkeur aan Donquichot
als eindlaureaat en niet aan Bonux.
Bonux liet zich op de nationale ook opmerken bij het vrouwelijk vee via zijn
dochter Estelle, die rubriekwinnares werd
bij de vaarzen van 21 tot 23 maanden.
‘Zij benadert de perfectie,’ omschreef jurylid Christian Laloi haar, ‘met een prima
verhouding tussen ontwikkeling en bespiering en een super bekken.’ Maar in
de finale voor de jonge vaarzen waren de
gebroeders Pimpin met Esquise alweer

een maatje te sterk voor de concurrentie.
Esquise (v. Adonis) is een superkrachtige,
langgerekte vaars met veel volume in de
middenhand, een breed bekken en een
diepe bespiering in de broek.

Sierbloem Egoline Z
Ook in de andere finales wisten de fokkers uit de wieg van het ras de concurrentie uit de andere Franse departementen de baas te blijven. Maatschap Lagrafeuil-Puech uit Meilhards veroverde
de kampioenstitel bij de jonge stieren
met Elan (v. Ultime RREvs). Zijn bovengemiddelde lengte en superieure bespiering
in de achterhand maakten hem tot een
onomstreden kampioen.
Bij de oudere vaarzen was er eindwinst
voor Egoline Z (v. Arliquet) van Emmanuel
Zerger uit Dinsac, een gestileerde vaars
van dertig maanden oud: groot, lang,
breed van voren tot achter en met fijn
botwerk. Een sierbloem in het ras. l

Egoline Z (v. Arliquet), kampioene oudere vaarzen
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