K E U R I N G

Le Prix du Boeuf Blond ging voor het tweede jaar op rij naar Disco van de
Nederlandse emigranten Ton Hartman en Peter Thissen

SIA-eliteshows 2012
Eenmansjury, een jury van twee of een jury van drie: het was altijd feest geblazen op de elitekeuringen te Parijs. De individuele keuringen in de verschillende vleesveerassen waren voor de eerste
maal voor de thuisblijvers ook live op internet te volgen.
tekst Guy Nantier

Blonde d’Aquitaine
Gebroeders Sazy maken er een onderonsje van
Op de eliteshow in het blonde d’Aquitaineras kende jurytrio
Marc Blarel, Michel Riou et Francis Resseguet de titels bij zowel
de stieren als het vrouwelijk vee toe aan familie Sazy. Eric Sazy
uit Caumont zegevierde met eerstekalfs Deflorée (v. Arpagon) in
de categorie vrouwelijk vee. Deflorée was met haar 1282 kg het
zwaarste dier bij de zoogstellen van minder dan vijf jaar. Haar
winst dankte ze aan extra finesse en soepelheid in de huid.
Patrick Sazy uit Asques veroverde de nationale titel bij de stieren met Dior, halfbroer van Deflorée via vader Arpagon. De
bijna vier jaar oude stier woog in Parijs 1477 kg en is in medeeigendom met Jean-Marie Daniau. Dior had eerder een uitzonderlijke rubriek stieren van drie tot vier jaar gewonnen, waarin
de bespiering en de skeletontwikkeling onovertroffen waren.
De prijs voor het dier met de beste slachteigenschappen, le Prix
du Boeuf Blond, ging bij de stieren voor het tweede jaar op rij
naar Disco (v. Ronaldo) van de Nederlandse emigranten Ton
Hartman en Peter Thissen uit Courrensan. Disco woog 1393 kg
en is ook een fokproduct van Patrick Sazy. Vorig jaar nog versloeg Disco de kampioensstier 2012, Dior, in de rubriekskeuring op de SIA. Dit jaar eindigde Disco als vierde. In het vrouwelijk vee ging de titel voor het dier met de beste
slachteigenschappen naar Brasilia (v. Sérin) van Joel Darricau
uit Hastingues. Brasilia liet op de bascule 1285 kg optekenen.
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De SIA-kampioenen 2011, Diligence (v. Bobino) van Bernard Andriot uit Issy l’Évêque en Casimir (v. Alcapone) van het samenwerkingsverband Robichon, Hoorelbeke, Roirand, Jacob, Cobatech en Raboni uit La Flocellière, verlengden te Parijs hun titel
in het charolaisras.
Beide dieren kregen bijgevolg de titel ‘rappel de championnat
2012’. Diligence woog 1055 kg, Casimir 1626 kg.
Diligence zette te Parijs een nieuw record in het ras neer. Op
een leeftijd van slechts vier jaar behaalde zij reeds én een nationale titel én een ‘rappel de championnat’. Diligence wordt
door het stamboek omschreven als het nieuwe prototype of
true type van het ras: met een fijn bot en een fijne en soepele
huid, een diepe middenhand, een licht hellend bekken en een
mooie rastypische kop.
De nieuwe nationale titels waren voor Bien Faite (v. Vauban)
van Gaec Micaud uit Ygrande in de categorie vrouwelijk vee
en Dix de Fer (v. Berlioz) van Earl. Cordebois uit Blet in de categorie stieren.

Diligence zet nieuw protoptype neer in het charolaisras

De nieuwe kampioenskoe liet op de bascule een gewicht optekenen van 1163 kg, de nieuwe kampioensstier 1528 kg.

Kleine verrassing bij de stieren, nipte overwinning bij de koeien

Dior (v. Arpagon), kampioen SIA 2012
Deflorée (v. Apagon), kampioene SIA 2012

Kracht en breedte onderscheidend in rangschikking
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True type van Diligence en Casimir in herhaling

Limousin

Belgisch witblauw
In het Belgisch-witblauwras legde het Belgisch-Frans keurmeestersduo Pierre Bourdaud Huy en Avit Lerat het accent op
de kracht in de voorhand en de breedte in het bekken. Ormedochter Formule 1, van Monique Cauchy uit Preux au Sart,
mocht de eindwinst bij de vaarzen achter de naam schrijven.
In de categorie koeien ging de nationale titel en ook het algemeen kampioenschap naar Radardochter Bruyère van Earl. Roetynck uit Vieux Berquin. Formule 1 woog te Parijs op achttien
maanden 521 kg. Bruyère, zevenenzestig maanden oud, liet
994 kg optekenen.

Charolais

Bruyère, algemeen kampioene witblauw 2012

Met viermaal rubriekswinst op acht rubrieken blijven de gebroeders Pimpin uit Beynac het keuringsgebeuren in het limousinras domineren. In de categorie stieren behaalden zij
tweemaal rubriekswinst net als maatschap Lebourg uit Maison
Feyne.
In de finale legden de gebroeders onverwacht beslag op de
eindwinst met Ecolier (v. Voltige MN). Op de nationale te Cournon in oktober laatstleden was de stier slechts tweede geworden in de rubriek stieren van 26 tot 33 maanden. Ecolier, goed
voor 1430 kg, werd dan ook in de finale te Parijs geleid door
een dochter van Alain Pimpin. Zelf was de fokker overtuigd
van eindwinst voor Cadeau, 1403 kg, die hij zelf in de keuringsring leidde. Cadeau (v. Tamis) behaalde immers op de nationale
te Cournon 1a bij de stieren van meer dan 38 maanden. De jury
besliste echte anders.
Ook in het vrouwelijk vee was er tweemaal rubriekwinst voor
Pimpin. Hier gingen de andere rubrieksoverwinningen naar
Earl. Touquet uit Meilhards en vader en zoon Camus uit Arnac
La Poste.
Eenmansjury Gilles Deconchat wees uiteindelijk Carine (v.
Arthur) van vader en zoon Camus aan als nationaal kampioene. Carine imponeerde vanwege haar goede, fijne benen en
vlotte gang, de strakke en brede rug en het perfecte bekken.
Carine woog op 53 maanden ouderdom 1010 kg. Toch had Deconchat tijdens de rubriekskeuring veel moeite gehad om in
een zeer bevochten rubriek van zoogstellen van vier jaar en
ouder Carine op 1a te plaatsen vóór Aurane (v. Sourire) van Philippe Jaugeas uit Saint Bonnet l’Enfantier.
Aurane behaalde op de nationale keuring te Cournon 1a in de
categorie zoogstellen boven de zes jaar. ‘Maar de iets minder
strakke ruglijn en de iets mindere finesse in het bot van Aurane deden de balans overhellen naar de meer dan twee jaar jongere Carine’, aldus Deconchat.

Ecolier (v. Voltige MN), kampioen SIA 2012
Carine (v. Arthur), kampioene SIA 2012
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