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Belgische fokkwaliteiten

Joly (v. Benhur), vaarzenkampioene en
algemeen kampioene

5645 (v. Benhur),
kampioene koeien

1449 (v. Sheriff),
kampioen stieren

De nationale keuring voor het Belgisch-witblauwras in Frankrĳk
vond dit jaar plaats in het Noord-Franse Arras. Benhurdochter
Joly werd gekroond tot algemeen nationaal kampioene.
tekst Guy Nantier
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e nationale Franse keuring voor het
Belgisch-witblauwras vond dit jaar
plaats tĳdens de feesten van de landbouw in het Noord-Franse Arras. Voor de
keuring waren een vĳftigtal dieren aangemeld door dertien fokkers.
Het duurde even voor de feestorganisatie een akkoord vond met de tweekoppige jury – Eric Coheur (uit België) en
François Lefèvre (uit Frankrĳk) – over de
wĳze van keuren. Het verloop in de keuringsring was immers volledig geënt
op het ‘walking’ keuringsgebeuren in de
Franse vleesveerassen en niet op de ‘op
stand’-keuringswĳze in het Belgisch witblauw. Twee rubriekskeuringen later
werd een tussenoplossing gevonden –
deels ‘walking’, deels op stand – waar-

door de keuring de terechte kampioenen
kreeg die ze verdiende. Algemeen kampioene werd Joly van Jean-François Auwercx uit Ferrière la Petite. De Benhurdochter bezat beter beenwerk en een

vlottere gang dan de andere ﬁnalisten: de
kampioen bĳ de stieren, 1449 (v. Sheriff),
eveneens van Auwercx, en de kampioene
bĳ de koeien, 5645 (v. Benhur), van maatschap Roetynck uit Vieux Berquin.
Keurmeester Eric Coheur was na aﬂoop
enthousiast over de geshowde fokkwaliteiten. ‘We hebben hier vandaag gezien
wat de markt voor fokdieren vraagt: correct beenwerk, fĳnheid in bot en huid,
een brede, bespierde voorhand, lengte in
het lichaam en een bolronde bespiering
in de achterhand. De algemeen kampioene is werkelĳk top.’ l

Tabel 1 – Rubriekswinnaars nationale Franse witblauwkeuring te Arras
(kampioenen vetgedrukt)
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naam dier

geb.datum
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Louis
Joly
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04-04-2015
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Tilouis
Grommit
Benhur
Imperial
Cappuccino
Benhur
Blak
Sheriff

Adajio
Benhur
Paysan
Heros
Lennie
Groom
Cajpleur
Odilon

J. Legghe, Morbecque
mts. Roetynck, Vieux Berquin
J. F. Auwercx, Ferrière la Petite
J. Legghe, Morbecque
mts. Roetynck, Vieux Berquin
mts. Roetynck, Vieux Berquin
B. Caron, Wallers Arenberg
J. F. Auwercx, Ferrière la Petite
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