FOKKERIJ OPEN DAGEN BBG

BBG-aanbod

rijkelijk en breed gevuld

24

veeteeltvlees NOVEMBER 2021

VV11-OpenDeurBBG.indd 24

08-11-21 14:08

Futé showde zich opnieuw van
zijn mooiste kant, Cachemire
werd vaak aangekruist, net als
Grizzly en Zest. BBG toonde tijdens de open dagen een rijk aanbod correcte stieren met goed
beenwerk, maat en bespiering.
TEKST WIM VEULEMANS

H

et publiek in de gangen was door de geldende
covidmaatregelen wat beperkter dan eerdere edities. De organisatie had daarom tijdens de opendeurdagen van BBG de twee bezoekersgangen opengesteld
om zo de bezoekers meer afstand te kunnen garanderen.
Tijdens de voorstellingen kregen ze maar liefst vijfentwintig stieren te bezichtigen, waaronder een aantal
bekende namen en een veelvoud aan nieuwe koppen.
De gemiddelde leeftijd van de getoonde stieren bedroeg
net geen 33 maanden, met een gemiddeld gewicht van
1039 kilogram, een gemiddelde +3,7 centimeter boven
de maat en een lineaire eindscore van 89,2 punten. Daarmee zijn de getoonde stieren gemiddeld even oud als die
uit de show van 2019, even zwaar en scoren ze een half
punt hoger. De algemene reacties uit het publiek lagen
ook in die lijn. Het niveau was gemiddeld goed met een

aantal uitschieters naar boven en een enkele stier die
minder aan de verwachtingen van de fokkers voldeed.
Ook vaak gehoord was dat de stieren voldoende goed
beenwerk toonden, met veel maat en gewicht.

Oudere stieren bevestigen

De vaakst geciteerde naam achteraf was Futé. Ondanks
zijn mindere hoogtemaat showde deze zwarte Grommitzoon een enorme vleesmassa, breedte, bespiering en
lengte aan het publiek van fokkers. Zijn nakomelingen
demonstreerden al vaker zijn fokkerijkracht, getuige
daarvan zowel hun prestaties op recente keuringen als
zijn fokwaarden met onder meer een index gewicht/
conformatie van 139 en een karkasindex van 114. Futé
zal zo ook na deze open dagen op menig inseminatielijst
blijven of verschijnen.
Bij de oudere stieren showde BBG nog een paar bekende
namen. Number d’Izier, een zoon van Banjo uit een Héroïquedochter toonde zich al eerder met zijn sterkste kwaliteiten en deed dat eind oktober opnieuw in Ciney. Deze
stier, met een eindscore van 88,8 punten, waarvan 90,2
voor bespiering, liet veel breedte en goed beenwerk zien.
Finesse is dan weer een van de sterke punten van Newton
de Fontena. De Jet-Setzoon toonde ontwikkeling, een fijne
bespiering en sterk beenwerk, allemaal kenmerken die
ook in zijn eindbeoordeling van 91,76 punten zijn terug
te vinden.
Meer dan 90 punten eindbeoordeling was er eerder ook
al voor Mathys de Saile. Deze Operculezoon heeft een
eindbeoordeling van 91 punten en blonk in Ciney uit in
breedte en bespiering. Ook in 2019 toonde BBG reeds deze
stier, die sindsdien een goede evolutie heeft gekend in de
BBG-stal. Gebruikers zijn vooral enthousiast over zijn

Tabel 1 – Overzicht van de getoonde stieren tijdens de BBG-open dagen 2021

naam

vader

m.vader

geb. datum

Absolu de Furfooz
Amoureux Hof ter Goedmoed
Azgan des Volées
Balon du Coin
Cachemire de dessous la Ville
Comique de Renaumont
Dartois de la Mandebras
Duel de Centfontaine
Eperon de Fooz
Futé
Grizzly du Wauhu
Help d’Hodoumont
Islo du Coin
Jacob du Fond de Bois
Kalimero de l’Hourchet
Lubrique de Lez Fontaine
Mathys de Saile
Megawatt de Bierwa
Newman du Blanc Dos
Newton du Fontena
Novateur P des Princes de Ligne
Number d’Izier
Othello
Pavlov van het Gravenhof
Zest du Circuit

Digital
Litige
Caustique
Vidal
Futé
Vison
Paragon
G-Star
Occident
Grommit
Rufus
Verrati
Cerbère
Fly
Toscan
Hypocrite
Opercule
Futé
Selenium
Jet-Set
Ideal Black Beard
Banjo
Jet-Set
Storm
Januzaj

Felin
Hazard
Opaque
Toscan
Larron
Parfait
Whisky
Panache
Hazard
Indiana
Odilon
Occident
Tilouis
Casper
Attribut
Franco
Origan
Attribut
Artaban
Flirter
Zougar
Héroïque
Vivaldi
Attribut
Redacteur

12-10-2019
07-02-2019
27-09-2018
09-10-2019
23-07-2019
27-10-2019
09-03-2020
31-10-2018
09-11-2019
28-09-2016
12-04-2019
02-09-2019
13-09-2019
11-05-2019
13-08-2019
24-05-2016
04-05-2018
12-04-2019
25-10-2017
27-09-2017
30-05-2019
08-04-2017
07-02-2019
20-05-2019
07-12-2018

leeftijd gestalte (cm)
(mnd.)
(norm)
24
32
36
24
26
23
19
35
23
35
30
25
25
29
26
64
41
30
47
48
28
54
32
28
34

135 (+2)
145 (+5)
148 (+6)
133 (=)
141 (+6)
136 (+5)
134 (+7)
142 (+1)
137 (+6)
135 (–2)
141 (+3)
143 (+9)
139 (+5)
139 (+1)
140 (+5)
146 (+1)
148 (+4)
145 (+7)
144 (=)
151 (+6)
139 (+2)
148 (+3)
141 (+1)
142 (+5)
146 (+5)

gewicht
(kg)

totaalscore

895
1089
1147
790
972
920
745
1063
829
1244*
976
954
976
962
963
1230
1281
1025
1242
1320
996
1294
1027
946
1088

89,70
89,00
88,80
87,30
91,20
90,30
90,60
87,90
88,98
88,70
89,80
90,10
87,90
88,50
89,50
88,20
91,00
90,30
88,89
91,76
87,50
88,80
87,30
88,20
89,60

* = op 60 maanden
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een apart fokkerijprofiel. Litigezoon Amoureux Hof ter
Goedtmoed toonde veel finesse en elegantie, maar miste
misschien wel wat macht in zijn profiel. Kenmerken die
hij ook zou doorgeven aan zijn nakomelingen. getuige
zijn merkerfokwaarden, die ondertussen beschikbaar
zijn. Breedte was dan weer het kenmerk van Jet-Setzoon
Othello, hij miste dan weer wat finesse.

Vooruitgang kwaliteit hoornloos

Een nieuwe naam
op het inseminatielijstje van veel
bezoekers was
de onbekendere
Grizzly

Futézoon
Cachemire toonde
veel stijl en ontwikkeling tijdens de
open dagen

fokkerij-invloed in de vrouwelijke lijn op hun bedrijven,
de stier is beschikbaar in gesekst sperma.

Nieuw bloed ontdekken
Een nieuwe naam, maar wel al een wat oudere stier, is
Lubrique de Lez Fontaine. Lubrique, een zoon van de onbekendere Hypocryte, heeft een breed inzetbaar profiel.
Hij past op haast iedere gekende hedendaagse pedigree,
en heeft al zijn fokkerij als dekstier getoond bij zijn verkopers. De gewezen dekstier toonde een vlotte stap en
een uitgebalanceerde bouw. Lubrique is niet de grootste,
maar showde wel meer dan voldoende gewicht.
Een andere nieuwe naam die vaak viel in de wandelgangen, was Zest du Circuit. Deze zoon van Januzaj werd door
BBG aangekocht op de veiling van Ciney. De stier is +5
boven de maat en evolueerde bijzonder goed in zijn quarantaineperiode. Zest showde een mooie bespiering op
sterk en vlot gebruikt beenwerk.
Twee stieren met Vlaamse origine demonstreerden elk

Op de stierenveiling van Ciney kocht BBG begin dit jaar
Grizzly du Wauhu, een stier met een wat onbekendere
afkomst. Deze zoon van Rufus uit een Odilondochter
laat dan ook een vrij breed gebruik toe. Ook bij deze
veilingstier was de evolutie de voorbije maanden in de
BBG-stal meer dan gunstig. Met een mooie bespiering en
een vlotte stap was Grizzly voor menig vleesveehouder
een aangename verrassing.
Datzelfde kan ook gezegd worden van Novateur P des
Princes de Ligne, een heterozygote Black Beardzoon uit
een Zougardochter. Deze stier toonde voldoende maat,
een mooi type en ijzersterk beenwerk. Daarmee showde
hij dat er in het hoornloosheidsprogramma van BBG
enorme stappen gezet zijn de voorbije jaren. Novateur is
meer dan een volwaardige ki-stier.
Bij de jongere stieren werd na afloop van de show vaak
de naam van Islo du Coin genoemd. Deze zwarte, jonge
Cerbèrezoon liet tijdens zijn voorstelling veel maat en
lengte zien, gecombineerd met een mooi bespierde achterhand. Islo komt binnenkort beschikbaar als proefstier. Dat geldt momenteel ook voor Eperon de Fooz, een
witte zoon van Occident. Eperon toonde maat, maar leek
niet de zwaarste stier. Hij showde finesse en stijl met een
mooi getypeerd middenstuk.
Ook Kalimero de l’Hourchet viel op. Deze Toscanzoon had
zich echter vooraf wat geblesseerd en stapte daarom
wat moeilijker. Desondanks showde Kalimero verder
een correcte bouw met een mooie bespiering.
Posterboy Comique de Renuamont – de stier siert de cover
van de nieuwe BBG-catalogus – bleek een stier met ontwikkeling, maat en lengte. De net twee jaar oude Visonzoon heeft bovendien een interessante afstamming, die
wat breder inzetbaar is. Comique is momenteel een van
de meer populaire stieren.

Eerste Futézonen
Naast Futé toonde BBG meteen ook twee zonen tijdens
hun open dag. De eerste, Megawatt de Bierwa, werd aankocht op de CSB-veiling te Ciney. De stier met +7 in
hoogtemaat toonde een mooi fenotype met fijnheid en
bespiering, maar mocht misschien toch wat meer uitbouw in de voorhand tonen. Op basis van zijn zeer goede
merkerfokwaarden, met onder meer 107 voor gestalte
en 131 voor eindbeoordeling, verwacht BBG alvast veel
van deze eerste Futézoon.
De andere getoonde Futézoon was Cachemire de dessous la
Ville, ook een stier met meer dan de maat (+6). Cachemire showde zich stijlrijk en mooi bespierd in Ciney en
toont zich steeds meer als een echte stiervader met een
ijzersterk beenwerk. Daarnaast is hij via de vreemdere
origine langs moederskant met Larron d’Yvoir iets breder inzetbaar. Ook van deze veel ingezette stier zijn de
verwachtingen hoog, zowel bij BBG als bij de fokkers in
het publiek. Net als Megawatt scoort Cachemire zeer
goed in zijn merkerwaarden. l
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