F O K K E R I J

Economische functionaliteit op het voorplan tĳdens ki-voorstelling BBCI

Drie generaties Panache
De ‘openlucht’-ki-voorstelling van BBCI was
een kleurbont spektakel met focus op bespiering in combinatie met hoogtemaat, lengte
en gewicht. In de hoofdrol was er een uniek
trio: Panache de Centfontaine, zoon Sheriff de
Centfontaine en kleinzoon Bonheur de Somme.
tekst Guy Nantier

‘V

andaag laten we u zeventien stieren zien die
niet schitteren in extreem
vleestype’, zo introduceerde
Jos Boclinville, mede-eigenaar van het jonge ki-station,
de ki-presentatie van BBCI.
‘Wĳ bewĳzen u vandaag dat
verbetering van economische
functionaliteit – hoogtemaat,
lengte en gewicht – hand in
hand kan gaan met het behoud van het pure type.’
Boclinville voegde er als bewĳs meteen aan toe dat van
de twintig ki-stieren die het
stamboek recentelĳk keurde,
alle twintig verervers de
hoogtemaatnorm voor eerste
categorie behaalden.

Zoon en kleinzoon
Phénomène de Martinpré mocht
vervolgens het spits van de
show afbĳten. Deze zoon van
Lennie van het Caloenhof (v.
Giga) showde een gewicht
van 950 kg en een hoogtemaat van 145 cm (+7) op een
leeftĳd van 29 maanden.
‘Phénomène voert met Lennie, Davidson en Seduisant
terug op een pedigree waarin
hoogtemaat, lengte en gewicht verankerd zitten’, zo
luidde het commentaar.
Een nieuwe stier in de BBCIgelederen is Banjo de Somme.
Banjo laat op 14 maanden
een gewicht optekenen van
722 kg en een hoogtemaat

Bonheur de Somme (v. Sheriff)

van 132 cm (+5). De zoon van
Panache de Centfontaine valt
het best te omschrĳven als
een ‘brede cilinder’ met een
vlotte gang. Banjo was de
voorganger voor Bonheur de
Somme, eveneens een nieuwe
recruut en, via vader Sheriff
ditmaal, ook afstammend
van Panache. De Sheriffzoon
is vlot in de gang, bezit fĳn
botwerk en een fĳne bespiering in de achterhand. De
breedte in de borst en het
bekken vormen een ander
kenmerk van deze stier die
bovendien een sterke ruglĳn
bezit. Bonheur laat op elf
maanden een gewicht van
461 kg noteren voor een
hoogtemaat van 118 cm (+2).

Sheriff de Centfontaine (v. Panache)

Drie generaties
Cappuccino des Amandiers is een
andere uitblinker in fĳn botwerk en een fĳne vleesbroek
uit het portfolio. Cappuccino
is de enige zoon van vader
Orme (v. Magnolia de S.) op
een ki-station. De stier voert
terug op alom bekende moeders uit de Centfontainefokkerĳ: Laetitia, Epopée
en Tempétueuse. Cappuccino
weegt op 30 maanden 961 kg
en meet 142 cm (+4).
Hoogtepunt van de ki-voorstelling was niettemin de gelĳktĳdige voorstelling van
Panache de Centfontaine en diens
zoon Sheriff de Centfontaine. Pa-

Panache de Centfontaine (v. Mont Blanc)

nache (v. Mont Blanc) showde
van oudsher karakter, een geweldige broek en hĳ torst op
70 maanden een gewicht van
1307 kg voor een hoogtemaat
van 145 cm (=). Sheriff deed
in karakter, type en eigenprestatiekenmerken niet on-

der voor zĳn vader. De stier
laat op 40 maanden een gewicht noteren van 1144 kg
voor een hoogtemaat van 143
(=). Aldus kreeg het publiek
op één namiddag met Panache, Sheriff en Bonheur drie
generaties ki-stieren te zien. l
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