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Bourg eois de Wicourt

Bourgeois de Wicourt
(Ubidet x Opium)

Mireille Loncin: ‘Inteelt hebben we hier altijd al met een vergrootglas bekeken’
Met een economische index van 129 be-

van 87,2 punten, met 75 voor hoogtemaat,
88,7 voor bespiering, 81,7 voor type, 100
voor beenwerk en 80 punten voor algemeen voorkomen.
Moedersmoeder Orientation (v. Urbi de
Bois Borsu) was een ﬁjn bevleesde koe. Serieuse was haar enige kalf, omdat de koe
afgevoerd diende te worden vanwege een
ongeluk op de weide.

kleedt Bourgeois de Wicourt de achtste
plaats in de toprangschikking aller tijden
van afgeteste BWB-stieren.
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ourgeois werd geboren op het fokbedrijf ‘De Wicourt’, in eigendom van de maatschap Lucie Loncin-Zabus. Roger Loncin en dochter Mireille vormen
het gezicht achter de maatschap. Zij zijn ook de fokkers van Divine de Wicourt, de Cubitusdochter die
tijdens Libramont 2005 tweede in haar rubriek werd,
ná de latere kampioene Folie des Pahys. In 2002 al behaalden vader en dochter met Agena, een Bioniquedochter uit hun 25 jaar jonge stamboekfokkerij, een
vierde plaats op de nationale keuring in Brussel.
In het fokdoel van de maatschap staan hoogtemaat
eerste categorie, een goede bespiering en beenwerk
voorop. Stieren als Nomade en Optimum de la Bocheroule, Genièvre de Saint Fontaine en Germinal de
Fooz krijgen er volop kansen. Om inteelt te vermijden
laten zij zich sinds kort bijstaan door het paringsprogramma Ariane van de Waalse veeverbeteringsorganisatie AWE. ‘Inteelt hebben we altijd al met een vergrootglas bekeken’, zegt Mireille. ‘Ubidetzoon Bourgeois is daar een mooi bewijs van.’

Eerst breedte, nadien hoogtemaat
Het bedrijf van Loncin-Zabus, gelegen te Noville op de
Ardense hoogvlakte, telt jaarlijks zo’n 120 kalvingen.
Bourgeois zag er het levenslicht op 19 november 1999.
Het stierkalf was klein, levendig en een goede drinker. ‘In het begin was het eigenlijk een doodgewoon
ukkepietje,’ vertelt Mireille, ‘maar na enkele maanden kregen we die geweldig brede en diepe achterhand in de gaten.’ Als kalf evolueerde Bourgeois verder goed. ‘Eigenaardig genoeg groeide het eerst in de
breedte,’ geeft Roger aan, ‘nadien pas in de hoogte.’
Via Alain Burgraff, commercieel medewerker van
AWE, die het kalf ontdekte, ging het dier als jaarling
naar de KI. Op 22 maanden kreeg de stier een eindquote van 86,8 punten met op onderdelen: 75 punten
voor gestalte, 90 punten voor bespiering met in de
onderbalk een zeer hoge notering van 46 voor de dijbespiering in zijaanzicht, 83,4 punten voor type met
een onderbalkscore van 40 voor lengte, 68 punten
voor beenwerk en 85 punten voor algemeen voorkomen. Op vier jaar en negen maanden woog de stier

Mireille en Roger Loncin: ‘Pas na enkele
maanden kregen we die geweldig brede
en diepe achterhand in de gaten’
1200 kilogram voor een schofthoogte van
143 centimeter (–1).
Moeder Serieuse de Wicourt (v. Opium)
overleed eind 2005 op tienjarige leeftijd.
Zij had zes kalveren gegeven. ‘Haar handelskenmerk was een imposante achterhand’, verklaart Roger Loncin. ‘Ze was wel
geen koe van één ton, maar correct op alle
onderdelen; op vijf jaar en tien maanden
tekende ze voor een schofthoogte van 132
centimeter. Oké, dat is niet overdreven
groot, maar wel voldoende voor een eerste
categorie.’ Serieuse kreeg een totaalscore

Memoire de Wicourt
(v. Krack de Marloie)
Orientation de Wicourt
(v. Urbi de Bois Borsu)
Serieuse de Wicourt
(v. Opium de Chocquenee)
Bourgeois de Wicourt
(v. Ubidet d’aux Houx)

Verervingspatroon is gemiddeld
De vleesproductie-indexen bij geboorte
zijn geschat op basis van een kleine 900
mannelijke en vrouwelijke nakomelingen
op 330 bedrijven. Dat levert een zeer hoge
betrouwbaarheid op. De drachtduur is gemiddeld, net als het geboortegewicht en
de conformatie. De scores voor functionele kenmerken zitten allemaal rond het
gemiddelde van het ras. Het gewicht en
de bespiering van de jaarlingen zijn bovengemiddeld met respectievelijk fokwaarden van 112 en 109. De fokwaarde
voor hoogtemaat van 88 daarentegen is
ondergemiddeld.
239 dochters zorgen voor de fokwaarde
exterieur van Bourgeois. De dochters sco-

Nazaten van Bourgeois hebben lange, ﬁjne botten, een sterk hellend bekken en een
volbespierde broek

ren gemiddeld voor hoogtemaat, bespiering en type. Aandachtspunten zijn de
dikke huid, de x-benige achterpoten en de
korte lengte. Sterke punten in het verervingspatroon zijn de kruisligging (hellend) en de ronde dijen in zijaanzicht.

Mooie vruchtbaarheid
Bourgeois werd tot op heden weinig ingezet op Vlaamse bodem. In Nederland werd
de stier vooral ingezet in het segment ‘gebruikskruising’. Danny Bogaert uit Gooik
behoort tot de eerste gebruikers in zuiver
ras in Vlaanderen. Dat leverde hem tot op
heden zes nakomelingen op: drie vaarzen
en drie stiertjes. De drie stiertjes werden
op 14 dagen ouderdom verkocht aan de
veehandelaar. Twee vaarzen hebben als
moedersvader Luron du Coin, de derde
Musketier van het Oud Hof.
Wat trok de veehouder aan in Bourgeois?
‘Ik zie de stier als type heel graag’, vertelt
Bogaert. ‘Verder hadden we hier heel goede ervaringen met diens vader Ubidet. De
kalveren van Bourgeois waren klein bij geboorte en gemakkelijk in de opfok’, vertelt hij. ‘Opvallend was dat ze onmiddellijk de breedte mee hadden.’ De fokker
beschrijft zijn uitgegroeide Bourgeoisvaarzen verder als sterk in het beenwerk,
met een goede breedte in de voorhand en
een lange onderbil in de achterhand. De
dieren zijn correct in hoogtemaat en bezitten een zeer goede vruchtbaarheid.
‘Ook Bourgeois was goed vruchtbaar’,
voegt hij er nog aan toe.
Guy Nantier
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