Fokstierrapport

No tez Le

Notez Le ET du Pont de Messe
(Torrero x Lutin)

Tweede kans voor Vlaa mse en Nederlandse dikbilfokkers
‘Notez Le du Pont de Messe is opnieuw
beperkt beschikbaar,’ luidt de klok bij CR
Delta VRV. Notez Le is positief getest
voor vleesproductie en vleestype.
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an Torrerozoon Notez Le du Pont de Messe werden in Wallonië meer dan tienduizend rietjes
verbruikt sinds zijn inzet einde het jaar 2000. Verschillende nakomelingen onderscheidden zich op de
diverse keuringen. In Vlaanderen en Nederland geschiedde het verbruik maar met mondjesmaat. In de
loop van 2003 werd hij vanwege steriliteit afgevoerd.
Notez Le was in mede-eigendom van Linalux en het
Ierse KI-station Progressive Genetics. In Ierland werd
hij afgetest in gebruikskruising. Door de slechte
eindresultaten op het melkvee kon de Belgian Blue
Group (BBG) recent een lot spermarietjes van de partner terugkopen voor wederinzet op de Belgische en
Nederlandse markt.
Notez Le mat op drie jaar en acht maanden 1,47 meter
en woog 1120 kilogram. Zowel op vleesproductiekenmerken als voor de secundaire en functionele kenmerken scoort hij in zuiver ras goed (zie kader). ‘Notez Le staat voor breedte en bespiering,’ stelt zijn
fokker Henri Christophe uit het Waalse Fexhe-lehaut-Clocher, ‘zonder de rusticiteit en de goede
vruchtbaarheid te vergeten.’ Het genetisch profiel
van de honderden nakomelingen ondersteunt de uitspraak van de Luikenaar. Dieren zonder gebreken
fokken, die kracht, hoogtemaat en een maximum aan
vlees bezitten zijn de selectiedoelstellingen op het
vijfenzeventig koppen tellend zoogkoppel te Fexhe.

Jarretelle du Pont de Messe
Notez Le’s grootmoeder, Libertée de Fooz, werd gefokt door Eric Coheur uit Fooz. Libertée (Frerot Belle
Eau x Jaspée de Fooz) kreeg van de bedrijfsinspecteur
een eindbeoordeling van 90,3 punten met 100 punten voor schofthoogtemaat, 91,3 punten voor bespiering en 95 punten voor beenwerk. Libertée werd
door het verdringingseffect van generatiegenote én
elitemoeder Lanterne de Fooz als jonge koe verkocht
en verkast naar de Vlaamse stal van Danny Smeysters
uit Rutten. ‘Op een dag ging ik mosselen eten in Tongeren,’ vertelt Henri Christophe,’ onderweg zag ik Libertée op de weide van Smeysters staan. Imposant
met haar meer dan 1000 kilogram. Ik ben gestopt en

Henri Christophe: ‘Notez Le staat voor
breedte, bespiering, rusticiteit en
vruchtbaarheid’
heb onmiddellijk een spoeling van haar
gekocht op voorwaarde dat ik de stier
mocht kiezen.’ De fokker paarde haar
met Lutin du Bouchelet. ‘Gewoonweg
omdat Lutin een volle broer was van Ministre, die op dat ogenblik furore maakte
met zijn nakomelingen op de keuringen’,

legt Christophe uit. ‘Lutin was bovendien
een fijne, sterk bespierde stier die wat
kleur kon brengen in mijn overwegend
witte veekoppel. En met mijn ET-man
had ik in Vlaanderen heel wat goede kalveren van deze Galopeurzoon gezien.’
Aldus werd Jarretelle ET du Pont de Messe
in Fexhe geboren, een fijne, grote en lange koe, wit van haarkleed met blauwe
oren. ‘Ze was te groot en te weinig bespierd voor de keuringen’, geeft de fokker aan. ‘Ze had wat doornuitsteeksels in
de rug en miste wat openheid in de voorhand.’ Jarretelle scoorde 83 punten voor
hoogtemaat, 87,8 voor bespiering, 85,4
voor type, 93 voor beenwerk en 85,0 voor
algemeen voorkomen. Het leverde haar
een totaalscore op van 88,2 punten. Jarretelle kalfde tweemaal af. Met Visconti (v.
Ingenieur) gaf ze een stierkalf dat voor natuurlijke dekdienst werd verkocht. Uit
Inexes (v. Noceur de la Chevratte) werd
het vaarskalf Lara du Pont de Messe geboren dat provinciaal kampioene werd in
Hollogne in 1998. Embryotransplantatie
wilde met Jarretelle maar niet goed luk-

Scoubidou (Notez Le x Febe van het Negenbonder x Ingenieur) op 7 maanden

ken. Een allerlaatste poging met Torrero
leverde evenwel 15 embryo’s op. Hieruit
werd onder andere Notez Le geboren. Via
een ommetje bij Leon Laurant uit Freux
voor wie hij het jaarmarktkampioenschap in 2000 te Libramont behaalde, geraakte de stier in de KI-stallen van ex-Linalux. Zijn volle zus, Nebuleuse du Pont
de Messe, behaalde in Waver in 2001 het
provinciale kampioenschap. Jarretelle
werd na deze laatste spoeling verkocht
voor afmesting. Bij de slacht liet ze 980 kilogram optekenen.

Pont de Messe
De stal du ‘Pont de Messe’ is niet aan haar
proefstuk met Notez Le. Voordien waren
al J.T. (v. Bruegel) en Javart du Pont de Messe (v. Merle de Belle Eau) via het opfokstation van Ciney in de KI-catalogi geraakt,
maar een echte doorbraak hebben ze
nooit gekend. J.T. en Javart werden vroegtijdig afgevoerd na een ongeval. Ook Orpheon du Pont de Messe (v. Radar VT), die
opgeruimd werd naar aanleiding van de
IBR-uitbraak in de productiestal van Haliba-VRV, komt uit deze fokkerijstal. De
nieuwe ster uit Fexhe is Rocky du Pont de
Messe (Bijoutier x Nappée Pont Messe x
Ubidet), die bij KI Toekomst Genetica gestald staat. Moeder Nappée behaalde een
1a-plaats in Libramont 2003 en Brussel
2004. De jongste nationale show in Brussel was trouwens zeer succesvol voor Henri Christophe met twee inzendingen en
twee 1a-prijzen. ‘Tot de elite van het ras
behoren is altijd mijn eerste betrachting
geweest en daar ben ik na twintig jaar via
honderd procent KI en ET in geslaagd,’
geeft Christophe aan, die zijn ET-man als
‘katalysator’ van zijn fokkerij beschouwt.
‘Vijf embryo’s uit de combinatie Jarretelle
x Torrero zitten nog in het vat’, vult de fokker aan. ‘Wie weet zit er nog een nieuwe
Notez Le tussen. Voorlopig is de Torrerozoon wel dé kroon op het werk.’
Guy Nantier
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