OPEN DAG CINEY

Nieuwkomer
Futé prikkelt,

Courtois bevestigt

De jonge Futé, de fijne Persan en de brede Courtois
waren na de voorstelling van maar liefst 23 stieren
de meest geciteerde namen tijdens de nabespreking. Het getoonde aanbod was bijzonder breed, zowel naar type stier als naar de inzetbaarheid.
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i-organisatie BBG, een participatie
van AWE en CRV, toonde tĳdens
haar open dagen in Ciney dit jaar
23 stieren. Een groot deel van deze stieren
had duidelĳk een profiel dat past binnen
de fokkerĳvisie en het stiergebruik van
veel vleesveehouders: makkelĳk in gebruik,
massa en correct beenwerk. Zo hadden de
stieren gemiddeld een gewicht van 1018 kg
voor een gemiddelde leeftĳd van net geen
32 maanden oud. Bovendien vinden we bĳ
de getoonde stieren, met maar liefst 21 verschillende vaders, ook een breed vaderbeeld
terug. Enkel Harpon en Grommit hadden
twee zonen in het getoonde aanbod. Ook
de moedersvaders waren divers, hier waren
maar liefst 22 stieren in beeld.

vlotte gebruik van zĳn beenwerk. In zĳn
afstamming vinden we – ondanks wat zĳn
korte naam doet vermoeden – ook drie
raskoeien van het fokbedrĳf ‘de Centfontaine’ terug.
Ook Digital d’Embise is zĳn periode als
proefstier al gepasseerd. Op 25 maanden
weegt deze stier al 930 kg en meet hĳ 1,35
meter (+1). Zĳn afstamming maakt dat Digital inzetbaar is op koeien die een veelvoorkomende bloedlĳn bezitten. Ook deze Vidalzoon was bĳzonder populair, maar
toonde tĳdens de open dag niet meteen zĳn
beste vorm. Digital toont veel breedte en
ontwikkeling en heeft heel veel fĳnheid in
het beenwerk. Maar tĳdens de open dagen
miste hĳ evenzeer wat finesse in de flank.

Veel beloftevolle nieuwkomers

Nieuwe proefstieren tonen zich

Als laatste van de reeks toonde BBG de jonge, beloftevolle Futé. Deze Grommitzoon
gaat al weken over de tong bĳ veel vleesveehouders en was in zĳn periode als proefstier al bĳzonder populair. Terwĳl hĳ door
de gangen van de BBG-stal stapte, toonde
Futé waarom hĳ zo populair is. Hĳ weegt
op een leeftĳd van een jaar en elf maanden
al 896 kg. Zĳn hoogtemaat, 131 cm, is net
de norm en daarmee is zĳn voornaamste
aandachtspunt benoemd. De twee jaar oude
stier heeft meer dan voldoende massa en
behaalt dit voornamelĳk door zĳn breedte.
Futé viel veel aanwezige vleesveehouders
op met zĳn uitzonderlĳke bespiering en het

Seducteur des Croix-Dames, een van de
eerste Occidentzonen, toonde zich bĳ zĳn
voorstelling alvast veelbelovend, met veel
breedte in de borst en de schouder. Seducteur, goed voor 810 kg en 132 cm (+3) op
een leeftĳd van 21 maanden, is momenteel
beschikbaar als proefstier bĳ CRV.
Daarnaast toonde BBG nog twee andere
nieuwe proefstieren. De jongste stier daarvan was Partisan du Pachis à la Motte, een
fĳne stier met kwaliteitsvol beenwerk.
Deze eerste Zougarzoon weegt op 19 maanden oud al 696 kg. Ook Vigneron de la Chevratte is als proefstier beschikbaar. Deze
Magloirezoon uit een dochter van Liberal
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Tabel 1 – Overzicht van alle getoonde stieren tijdens de open dagen van BBG

naam

vader

m.vader

geb.
datum

Brasero du Moligna
Courtois de la Hesbaye
De Bruyne du Soleil
Digital d’Embise
Futé
Jules de l’Empereur
Luxurieux du Sart
Mambo des Peupliers
Partisan du Pachis à la Motte
Persan de Petit Rosière
Ravi de Neuve Cour
Rejoui d’Argenton
Seducteur des Croix-Dames
Telenet
Tenor de Mianoye
Titan de Hompre
Toscan van de IJzer
Totem du Ronchy
Vagabond du Grand Courty
Verrati de Cobreville
Veto de Renuamont
Vigneron de Chevratte
Zougar d’Ozo

Harpon
Grommit
Whisky
Vidal
Grommit
Edifiant
Origan
Lotto
Zougar
Nodule
Fripon
Jasper
Occident
Casper
Senateur
Harpon
Adajio
Resistant
Attribut
Hercule
Idefix
Magloire
Tilouis

Genièvre
Galopeur
Attribut
Snoopy
Indiana
Panache
Heroique
Nelson
Crack
Adajio
Cactus
Ingénu
Benhur
Benhur
Canadian Club
Manitou
Fétiche
6899
Grommit
Ilot
Opticien
Liberal
Dartagnan

21-12-2012
25-11-2013
20-05-2016
17-08-2016
28-09-2016
21-09-2016
21-11-2014
30-03-2016
07-02-2017
10-09-2015
23-03-2015
17-11-2015
02-12-2016
25-08-2016
01-12-2015
25-10-2015
06-01-2014
13-11-2015
27-06-2016
08-03-2016
05-11-2016
30-12-2016
10-09-2013

leeftijd
(mnd.)

gestalte
(cm)(norm)

gewicht
(kg)

totaalscore

47
46
27
25
23
23
45
29
19
36
43
34
21
23
33
34
45
34
26
30
22
20
49

148 (+4)
147 (+3)
136 (=)
135 (+1)
131 (=)
132 (+1)
144 (=)
145 (+7)
130 (+3)
144 (+2)
145 (+1)
143 (+2)
132 (+3)
138 (+5)
141 (+1)
146 (+5)
146 (+2)
145 (+4)
138 (+3)
140 (+2)
135 (+5)
136 (+8)
152 (+7)

1280
1278
933
930
896
815
1192
1096
696
1108
1130
1100
810
856
925
1050
1260
1087
1013
971
830
818
1350

90,00
91,80
88,10
88,70
88,70
87,30
89,80
87,90
87,00
90,10
88,20
89,90
86,80
87,50
87,50
88,20
92,10
89,00
87,72
87,70
87,70
88,90
93,03

Nieuwkomer Futé maakte
veel indruk tijdens de
open dagen
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OPEN DAG CINEY
Rejoui toont massa, lengte en ontwikkeling, kenmerken die ook terug te vinden zĳn bĳ zĳn vader Jasper
d’Herbuchenne. Op een leeftĳd van 34 maanden
weegt hĳ al 1100 kg.
Datzelfde gewicht haalt de Lottokleinzoon Mambo
des Peupliers al op een leeftĳd van 29 maanden oud.
Naast zĳn enorme gewicht heeft Mambo door zĳn
afwĳkende afstamming ook een breed gebruiksgemak op de meest voorkomende afstammingen.
Ook Persan de Petit Rosière klopt momenteel zĳn
gewicht af op 1100 kg. Deze fraai bespierde Nodulezoon, met verder ook Adajio in zĳn afstamming,
toonde veel finesse. Persan heeft dan ook een lineaire beoordeling van 90,10 punten totaalscore. Zĳn
eerste kalveren zĳn al geboren, de geluiden uit het
veld zĳn alvast positief.
Een jaar na zĳn debuut tĳdens de BBG-opendagen
toonde Verrati de Cobreville – kampioen op de
2017-editie van Libramont – opnieuw zĳn sterkste
eigenschappen. Vleesveehouders waren onder de
indruk van zĳn breedte in de achterhand en luxe
bespiering. Maar ook qua bloedvoering is Verrati een
topper. Met privéstier Poltron des Peupliers, een
zoon van Hercule de Mahenne en langs moederzĳde
Ilot du Bouchelet, is Verrati immers breed inzetbaar.
Zĳn eerste kalveren zĳn zeer veelbelovend; zowel op
het vlak van bespiering en breedte, maar ook qua
opfokgemak.

Bekende namen bevestigen

Toscan van de IJzer
bewees andermaal zijn
kwaliteiten

toonde zich een typische Ardennen-stier: groot en
zwaar. Vigneron toonde zich ook ietwat zwaarder in
het beenwerk. Met zĳn afstamming voorspelt het
fokkerĳprofiel van deze jonge stier zich richting
economie.

Stieren van 1100 kg
Tĳdens de vorige open dagen van 2017 toonden twee
jonge stieren, Ravi en Rejoui, al hun kwaliteiten.
Friponzoon Ravi de Neuve Cour toonde zich ook dit
jaar opnieuw als een complete stier zonder fouten.
Op een leeftĳd van 3 jaar en 7 maanden oud weegt
Ravi 1130 kg en meet hĳ 1,45 meter (+1). Alvorens
zĳn carrière op BBG te beginnen, werd Ravi kampioen op de stierenexpertise van Ciney in maart 2017.
In zĳn pedigree vinden we ook de Limburgse stier,
Fripon van het Coosterveld, terug, een stier die
slechts een korte carrière op de ki kende. Ravi’s moeder Gagnable heeft vele prĳzen gewonnen op verschillende prĳskampen; zĳ had een eindscore van
90,1 punten. De eerste kalveren laten een goede indruk na. Ravi is in Wallonië, samen met Rejoui
d’Argenton, momenteel een van de meest gebruikte
stieren.
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Ook een aantal bekende namen passeerde tĳdens de
presentatie de revue. De zware Tilouiszoon Zougar
d’Ozo met meer dan 93 punten op zĳn lineaire beoordeling had nog niets van zĳn kwaliteiten verloren: hĳ is lang, zwaar (1350 kg op 49 maanden) en
heeft een mooie bespiering. Zĳn kwaliteiten zĳn
ondertussen al vaak terug te vinden bĳ zĳn nakomelingen, ook op de verschillende prĳskampen in
Vlaanderen en Wallonië.
Ondanks zĳn gewicht van net geen 1300 kg was het
vooral de enorme breedte van Courtois de la Hesbaye
(v. Grommit) die een sterke indruk maakte op menig
bezoeker. Ondanks zĳn breedte van voor- tot achterhand toont Courtois meer dan voldoende bespiering.
Zĳn stap is voldoende trefzeker, het beenwerk iets
minder fĳn.
Een fĳne bespiering, een sterk ontwikkelde onderbil
en veel elegantie typeren Luxurieux du Sart (v. Origan). De gelĳkenis met zĳn superontwikkelde moeder Cyanelle de Charlevaux was treffend. Kĳk alleen
maar eens naar de fĳne staart en de perfecte staartinplanting.
Bĳ de oudere stieren maakte tot slot ook de Vlaamse
Adajiozoon Toscan van de Ĳzer een goede indruk.
Toscan toonde andermaal zĳn indrukwekkende présence, terwĳl hĳ rustig door de gang stapte. Toscan
heeft gewicht, type en een uitzonderlĳke bespiering.
Ondertussen kennen we ook de nafok van Toscan.
Zĳn kalveren groeien vlot op, met lengte, maar niets
speciaals qua bespiering. Pas op latere leeftĳd komen
ze echt open en behouden ze hun type en finesse
met extra breedte en bespiering.
De vier oudere stieren bevestigden daarmee hun
beloftevolle voorstelling van een jaar eerder. l
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