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Danse ur d’Embise

Danseur d’Embise
(Biscuit x Glouton)

Dahlia d'Embise
(v. Riant)
Flatteuse d'Embise
(v .Bourgogne de Somme)
Juchee d'Embise
(v. Glouton du Peroy)

Economisch hoogtepunt zonder extremen
Op basis van de economische index behoort Danseur tot de hoogst scorende stieren. Zijn pedigree voert terug op een opval-

Christian Leleux:
‘Danseur stamt
uit een
onopvallende
moederlijn’

lende vader en een onopvallende moeder.
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anseur. Sinds een tweetal jaren siert de foto
van de donkerblauwe stier talrijke documenten van de Belgian Blue Group (BBG). Danseur is als
gevolg van zijn gunstige testresultaten uitgegroeid
tot een van de boegbeelden van BBG. Meer dan 2400
nakomelingen zijn in zijn fokwaardeberekening betrokken, wat resulteert in een hoge betrouwbaarheid van de cijfers. De stier laat weinig tot geen uitval
achter onder de nakomelingen. Hij fokt in het gemiddelde op de functionele kenmerken met een
vlekje op de kenmerken vitaliteit, drinkkracht en de
lengte van de onderkaak. Met een economische fokwaarde van 124 werd hij zeer gunstig getest voor
vleesproductiekenmerken op 14 maanden ouderdom. Hij behoort hiermee tot de 2,5 procent beste
stieren van het ras; een economisch hoogtepunt zonder extremen.

Alternatief in zonen
De nafok van Danseur karakteriseert zich door een
beste breedte in de voorhand en de achterhand met
sterk bespierde schouders en dijen. Het middenstuk
is gemiddeld lang met een iets licht doorhangende
rug. Het beenwerk is voldoende fijn met een wat kort
spronggewricht. In de mindere ontwikkeling vinden
we de invloed van vader Biscuit terug.
Op vier jaar en vier maanden ouderdom woog Danseur 1230 kilogram voor een hoogtemaat van 145 cm
of plus 1 cm boven de norm. Kort na de verhuizing in
september 2004 naar het nieuwe productiestation te
Ciney werd hij echter steriel en enkele maanden later werd hij afgevoerd. Zijn levensproductie stond
toen op exact 29.258 spermarietjes. ‘Deze zijn allemaal de deur uit’, geeft Guy Declercq van BBG aan.
‘De voorraad is nul. Slechts een klein deeltje ervan,
iets meer dan drieduizend rietjes, werd in Vlaanderen en Nederland benut. Voor hen ligt mogelijk een
alternatief in zijn zonen Judicieux de Vehir, Amor
van de Lafelderberg of Destin du Coin.’
Danseur werd gefokt op het Waalse fokbedrijf
‘d’Embise’ van Christian (54) en Laurent (24) Leleux.
Met zoon Laurent is het bedrijf toe aan de vijfde ge-

van stevige discussies onder de fokkers;
hij was namelijk extreem in bespiering,
maar hij was vier centimeter onder de
norm voor hoogtemaat en gebruikte het
beenwerk zeer matig.

Onopvallende moederlijn

neratie die Belgische witblauwen fokt.
Het bedrijf uit Mainvault in het Henegouwse Heuvelland telt momenteel zo’n
250 dieren voor 130 kalvingen. ‘De juiste
middenweg vinden tussen extreme bespiering en gewicht op goed beenwerk’,
aldus formuleert Christian Leleux het
fokdoel. Daartoe richt het KI-gebruik op
het bedrijf zich momenteel op de stieren
Fernand de Boiron (v. Despote), Tropique
de Cras Avernas (v. Bijoutier), Eldorado de
Winville (v. Radar van Terbeck) en de eigengefokte Biscuit d’Embise (v. Fausto)
indien de bloedvoering van de koe het
nog toelaat. De KI-stieren Harmonieux,
Acteur, Jonathan, Conquis en Guerrier
waren fokproducten uit het bedrijf. Maar
met Biscuit is het bedrijf eind jaren negentig pas goed op het voorplan getreden. Biscuit was dikwijls het onderwerp

Danseur is een van de vele Biscuitzonen
die de KI binnenhaalde. Hij werd op een
leeftijd van zeven maanden aangekocht.
‘De koop hing aan een zijden draadje,’
vertelt Christiaan Leleux. ‘De commissieheren waren bij hun bezoek weinig enthousiast. Danseur was eerder een “ordinair” stierkalf. Daarnaast zette de
vaderlijn de commissie natuurlijk aan tot
enige reserve. Maar op basis van de moederlijn, waarin een correcte hoogtemaat
en goed beenwerk verankerd zaten, kon
de stier finaal toch richting de KI.’
Het ordinaire stierkalfje groeide stevig
uit en op een leeftijd van twee jaar kreeg
Danseur 91 punten voor totaal exterieur
met op onderdelen 80 punten voor
schofthoogte, 94 punten voor bespiering,
86 punten voor type, 89 punten voor
beenwerk en 90 punten voor algemeen
voorkomen.
De moederlijn van Danseur heeft het bedrijf niet echt gemarkeerd. ‘Er valt weinig

Zoiseau, de eenjarige Danseurdochter van Luc Hoeckman te Opbrakel

Danseur d'Embise
(v. Biscuit d'Embise)

over te vertellen’, geeft de fokker aan.
‘Moeder Juchée d’Embise was een probleemloze koe. Daar hebben we nooit veterinaire kosten voor hoeven maken. Juchée was gewoon een goede fokkoe,
breed en zwaar op goed beenwerk. Aandachtspunt was haar gemis aan openheid
in de voorhand.’ Dit laatste punt was ook
de aanleiding om haar onder meer met
Biscuit te paren. De Glouton du Peroydochter kalfde viermaal: eenmaal van Lutin du Bouchelet, tweemaal van Biscuit
en een laatste maal van Jasmin de Berloz.
Juchée kreeg van de inspecteur 86 punten
voor totaal exterieur, met 78 punten voor
hoogtemaat en 94 punten voor beenwerk. Juchée werd afgevoerd vanwege
een heupbreuk. Ze woog bij afvoer 958 kilogram.
Grootmoeder Flatteuse (v. Bourgogne)
presteerde eveneens onopvallend. ‘Eenmaal behaalde ze rubriekswinst op de
jaarmarktkeuring te Aat’, herinnert Leleux zich. Flatteuse kreeg een totaalscore
voor exterieur van 87 punten.

Prima job
Witblauwfokker Luc Hoeckman uit Opbrakel is zeer te spreken over zijn nakomelingen van Danseur. De Oost-Vlaming
heeft er momenteel vijf in het koppel
lopen: drie vaarzen en twee stiertjes, alle
ongeveer één jaar oud. ‘Eén Danseurstiertje komt uit een Musketiermoeder,’ geeft
hij aan, ‘de andere vier, drie vaarsjes en
een stiertje, zijn ET-producten uit mijn
92-punten Ubidetdochter, Subitee.’
De fokker meldt dat de kalveren bij geboorte correct waren in type en bespiering en dat ze vlotte drinkers waren. Na
spenen op vier maanden zijn ze op basis
van hoofdzakelijk voordroogkuil goed
uitgegroeid. Luc Hoeckman: ‘De dieren
zijn zonder muil- of pootgebreken. De
hoogtemaat is correct en het beenwerk
voldoende fijn. Danseur doet een prima
job op koeien die fijn in het vlees zitten.’
Guy Nantier
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