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Samenwerking tussen blonde d’Aquitainestamboeken resulteert mogelijk in
eerste internationale blondekeuring in twintig jaar

Zwaar, zwaarder, zwaarst
t ijdens SIA in Parijs
Liefhebbers van topkwaliteitsvleesvee konden op de Salon international de l’agriculture (SIA) in hartje Parijs hun hart ophalen.
Op de nationale keuringen van de verschillende vleesrassen werd
het allerbeste getoond wat veefokkend Frankrijk te bieden heeft.
tekst Jorieke van Cappellen

fotoreportage www.veeteeltvlees.nl

eigendom van Patrick Sazy, broer van
Eric Sazy en in mede-eigendom van JeanMarie Daniau. Dior won al de rubriek
mannelijke dieren ouder dan vier jaar.
De prijs voor het dier met de beste
slachteigenschappen ging bij de stieren
naar Ete. De zoon van Uranium woog
1340 kilogram en is in eigendom van Damien Blanc uit Montdurausse.

A

fgeladen volle tribunes en een minstens zo volle beursvloer. Op de Salon international de l’agriculture (SIA)
presenteert de Franse landbouw zich
zeven dagen lang in al zijn facetten. Met
bijna 700.000 bezoekers is de beurs ongekend populair bij de Franse burgers,
voornamelijk afkomstig uit Parijs en
omgeving.
De imponerende Franse vleesveerassen
mochten in een aparte hal op veel belangstelling van het publiek rekenen.
Bezoekers vergaapten zich aan de enorme lijven van de dieren, die zich geduldig lieten fotograferen.
Bij de nationale keuringen was het voor
de liefhebbers op de tribune eveneens
genieten geblazen met extreem goed
ontwikkelde, zware dieren.

Deflorée en Dior op herhaling
De nationale keuring van de blonde
d’Aquitaines kende een herhaling van
2012. Net als vorig jaar schreven Deflorée
in de categorie vrouwelijk vee en Dior in
de categorie mannelijk vee de nationale
titels op hun naam.
Eigenaar Eric Sazy uit Caumont zegevierde met Deflorée (v. Arpagon) eerder
op de dag al in de categorie vrouwelijk
vee jonger dan vijf jaar, waar ze met
1350 kilogram ook het zwaarste dier in
de rubriek was. De jury was zeer te spreken over haar finesse en excellente vleeskwaliteit.
Halfbroer van Deflorée, Dior, veroverde
de nationale titel bij de stieren dankzij
zijn uitmuntende bespiering. De 1575
kilogram zware zoon van Arpagon is in

Dior (v. Arpagon) is de nationaal kampioen mannelijke dieren bij blonde d’Aquitaine
Disney (v. Neuf) ging de boeken in als nationaal kampioen mannelijke dieren bij limousin
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Pierre-Jacques Groen: ‘Een eer om hier te mogen zijn’

Bij de vrouwelijke dieren eiste Claire (v.
Veracruz) van gaec Cransac uit Brens de
titel op. Zij woog 1245 kilogram.

Krachtpatser Disney
De strijd om de nationale titel bij de limousins werd na een spannende strijd
beslist in het voordeel van Disney. De
zoon van Neuf van de gebroeders Pimpin
uit Beynac won ook de titel bij de stieren
ouder dan veertig maanden. De jury
prees de krachtpatser vanwege zijn lengte in het lichaam, zijn perfecte bespiering en zijn kwaliteitsvolle beenwerk.
Chouchoute (v. Prodige) van de gebroeders Pimpin eiste bij de vrouwelijk dieren de ‘prix synthèse’, de prijs voor beste
combinatie van exterieur en fokwaarde,
voor zich op. Bij de mannelijke dieren
ging deze prijs naar Eclair (v. Uranus)
van de familie Camus uit Arnac la Poste.

De achternaam Groen is een opvallende
tussen alle Franse namen van SIA-inzenders. ‘Mijn opa emigreerde jaren geleden
vanuit Nederland naar Frankrijk en
startte er een bedrijf met limousins’, verklaart limousinfokker Pierre-Jacques
Groen, die als derde generatie in Frankrijk inmiddels alleen nog Frans spreekt.
‘Ons bedrijf is met 130 dieren, volwassen
dieren inclusief jongvee, niet bovengemiddeld groot, maar we zijn wel gepassioneerde fokkers. Grote, brede dieren
fokken is ons doel’, aldus Groen.
De fokker doet voor het eerst mee aan de

SIA. ‘Onze koe Françoise had al diverse
regionale shows gewonnen, dus we besloten het te proberen op de nationale.’
Bij de dieren jonger dan 32 maanden eindigde Françoise (v. onbekend) als vierde
in een rubriek van zes. ‘We zijn niet ontevreden’, vertelt Groen. ‘Hier lopen de
allerbeste dieren van Frankrijk, we zijn
erg trots en vinden het een enorme eer
om hier als deelnemer te mogen zijn.’
Groen staat alle media graag te woord.
‘De media-aandacht hier is enorm. Een
fantastische kans om onze sector te promoten.’

Bij de vrouwelijke dieren haalde de familie Camus de hoogste prijs binnen toen
de jury hun Chinoise (v. Ubersac) tot nationaal kampioene verkoos. Chinoise, die
ook de winst bij de zoogstellen ouder
dan vier jaar op haar naam schreef, won
dankzij haar sterke bovenlijn en lengte
in het lichaam. In die rubriek bracht Carine (v. Arthur), die vorig jaar nog werd
uitgeroepen tot nationaal kampioene, de
familie Camus tevens de reservetitel.
De prijs voor de stier met de beste bespiering kwam op naam van de zeer
complete Clavecin (v. Star Mn) van Gaec
Ballereau uit Malicornay.

zering won eerder op de dag al het kampioenschap bij de mannelijke dieren ouder dan vier jaar en drie maanden. De
1515 kilogram wegende stier, in eigendom van gaec Valignat uit Meillers, was
volgens de jury ‘de meest complete stier
van vandaag’, dankzij zijn formaat, bespiering en lengte in het lichaam.
Bij de vrouwelijke dieren ging de hoogste
titel naar de zeer rastypische Dalmatie
(v. Unic), in eigendom van earl Moiron
Touillon uit Decize. Volgens de jury
voldeed Dalmatie geheel aan het perfecte rastype waar het charolaisstamboek
naar streeft. Dalmatie won met haar kalf
ook de titel bij de zoogstellen ouder dan
vier jaar en drie maanden.

Champion kampioen
Bij de nationale keuring voor het charolaisras deed Champion zijn naam eer aan
door het nationaal kampioenschap op
zijn naam te schrijven. De zoon van Su-

Toekomst voor Gamine
Bij de nationale witblauwkeuring op de
SIA kwam de nationale titel op naam

Ed Neerincx: ‘Over enkele jaren internationale blondekeuring’
‘Genieten geblazen’, vat de voorzitter
van het blonde d’Aquitainestamboek Nederland Ed Neerincx de blondekeuring
in Parijs samen. ‘Hier zien we de allerbeste dieren die het blonderas te bieden
heeft. Jaren geleden fokten de Fransen
vooral de grootste en zwaarste dieren.
We zien nu ook een verfijning van het
rastype. De kwaliteit van het vlees en het
beenwerk wordt steeds belangrijker en
dat zie je ook terug in de dieren op deze
show.’
Neerincx was in Parijs samen met inspecteur en voorzitter/coördinator van
het Centraal Opfokcentrum Toldijk
(COT) Henk Tessemaker en keurmeester
Fredie van Dijk. Naast de keuringen bezocht het drietal ook de jaarvergadering
van de Fierba, een internationaal samenwerkingorgaan van blondestamboeken.
Neerincx, tevens voorzitter van de Fier-
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ba, legt uit: ‘We bespreken met de stamboeken van Denemarken, België en
Frankrijk de omrekenmodule die we samen hebben ontwikkeld. Het is een module waarbij de Franse manier van beoordelen op eenvoudige wijze kan
worden omgerekend naar het lineaire
systeem zoals we dat in Nederland, België en Denemarken kennen.’
Volgens Neerincx is het goed om alle
neuzen ook internationaal dezelfde kant
op te krijgen. ‘Door de samenwerking
kunnen we de fokkerij van het blonderas
naar een nog hoger plan tillen.’
Waar de Europese samenwerking verder
toe kan leiden? ‘Een Europees kampioenschap gaat misschien nog wat ver,
maar het is niet ondenkbaar dat we als
Fierba over enkele jaren weer de eerste
internationale blondekeuring in twintig
jaar gaan organiseren’, aldus Neerincx.
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Dalmatie (v. Unic) en Champion
(v. Suzering) zegevierden als
nationaal kampioenen bij charolais

van de vier jaar oude Eblouie (v. Harley
sur Bougie), in eigendom van gaec Morisset uit Maine-et-Loire.
De jury prees de goede lengte in het lichaam van de kampioene. Naast een
zeer goede achterhand bracht een goed
ontwikkelde voorhand Eblouie de winst.
De aansprekende Adajio-afstammeling
Gamine greep overtuigend de kampioenstitel bij de jonge dieren van achttien
maanden.
Gamine, van gaec Dubourg uit Côtes
d’Armor, werd tot beste dier verkozen
wegens haar fijnheid en zeer goede lengte in het lijf. ‘Een dier met veel toekomst’, zo omschreef de jury de kwaliteitsvolle Gamine. l
Gamine (v. Adajio) tekende op de SIA voor het jeugdkampioenschap bij Belgisch witblauw

Regionaal parthenaisstamboek ziet afzetkansen in buitenland
Typerend voor Frankrijk is de fokkerij
van tal van regionale vleesrassen, elk
met hun eigen typische raskenmerken.
Ook de parthenais, een ras afkomstig uit
het arrondissement Parthenay in het
westen van Frankrijk, presenteerde zich
op de SIA. ‘De parthenais is een echt
vleesras met een fijne botstructuur en
een zeer hoog vleespercentage aan het
karkas van tachtig procent’, weet directeur van het Franse parthenaisstamboek
Vincent Loiseau te vertellen. ‘Het vlees
heeft fijne vezels en slechts een klein
vetlaagje. Momenteel is de markt voor
parthenaisvlees hier een nichemarkt, er
worden hoge prijzen voor betaald.’
Loiseau ziet een toenemende interesse
voor het ras vanuit andere regio’s en het
buitenland. ‘In België zijn er nu ongeveer 500 parthenaisdieren bekend. In
het buitenland wordt het ras momenteel

vooral gebruikt voor het inkruisen met
andere rassen’, aldus Loiseau. ‘Het aandeel natuurlijke dekkingen ligt nog op
70 procent. Voor een betere verspreiding

van de genetica van de parthenais maken we inmiddels ook gebruik van ki.
Ongeveer 30 procent van de dekkingen
gaat nu via ki.’

Zware dieren met een hoog vleespercentage zijn een raskenmerk van de parthenais
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