serie witblauwe oldtimers (4)_
In een serie van vijf delen gidst dierenarts en voormalig KI-directeur Jean Marcourt ons
door de lange geschiedenis van het Belgisch-witblauwras en geeft achtergronden bij
de KI-stieren die een hoogtepunt vormden in de selectie. In dit vierde deel:
Galopeur des Hayons, een grote in vele opzichten.
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komelingen. ‘Aandachtspunt bij de nazaten was de soms te rechte stand in de voorbenen,’ zegt Marcourt, ‘maar zo ernstig
was dat nou ook weer niet. Veelgebruikte
stieren worden al vlug fel bekritiseerd.
Over weinig gebruikte stieren hoor je niemand.’

Invloedrijke zonen

G

alopeur des Hayons. Achter de naam
van deze KI-vererver, die aan de basis
staat van de gelijknamige bloedlijn, prijken drie bijzondere prestaties, waarvan
er twee records zijn die in het ‘Guinness
Book of Records’ van het Belgisch-witblauwras zeker een plaatsje zullen krijgen. ‘Galopeur is tot op heden de beste
vererver die ooit uit de opfokstations van
het Belgisch-witblauwras is gekomen’,
vertelt Jean Marcourt ons. ‘Galopeur zou
nooit in de KI-stallen van Linalux zijn geraakt, ware het niet dat de toenmalige aan
de opfokstations gedetacheerde ambtenaar van het ministerie van Landbouw,
Gustave Detal, de stier op papier “groter”
had gemaakt.’
Galopeur mat immers één centimeter
onder de norm en was op papier onder
die omstandigheden niet KI-waardig. Op
volwassen leeftijd liet Galopeur echter
151 centimeter noteren (zeven centimeter
boven de norm) voor een gewicht van
1290 kilogram. Galopeurs spermaproductie klokte af op 114.000 rietjes. Dat is een
torenhoge productie wanneer men de huidige producties van de KI-stieren ernaast
legt en goed voor een record dat tot op vandaag nog steeds standhoudt. ‘Ja, Galopeur
was bijzonder vruchtbaar’, herinnert Marcourt zich. ‘We hoefden hem nooit te laten
springen. Gewoon wat drift in hem opwekken was voldoende om een ejaculaat te bekomen.’
Galopeurs naam is dankzij die fenomenale spermaproductie verbonden aan duizenden nakomelingen in de wieg van het
Belgisch-witblauwras en op vrijwel alle
continenten. Galopeur is ook de eerste KIstier geweest die op tienjarige leeftijd nog
in productie was. Dat betekent een tweede

record, dat hij inmiddels wel moet delen
met de nestor onder de huidige KI-stieren,
Seduisant de Fooz.

Ronde rib en hellend bekken
Galopeur des Hayons stamt af van Christophe de l’Abbaye. Moeder was Elite des
Hayons, een weinig opvallende Colosse
des Hayonsdochter, die op de keuring in
Libramont wel een 1b-plek veroverd had.
Galopeur werd als tweede kalf van Elite
geboren op 18 oktober 1984 op het fokbedrijf van de gebroeders Jacquemin te
Florenville.
‘We hadden Elite gepaard met Christophe
omdat de koe ontwikkeling miste,’ vertelt
Jean Jacquemin, ‘maar de paring leverde
een naar onze normen te klein kalf op, vitaal en zeer bevleesd, dat wel.’ Het stierkalf verhuisde op vier maanden ouderdom naar het opfokstation te Ciney. Na
de eigenprestatietoets (op 13 maanden ouGalopeur des Hayons

derdom) liet Galopeur een gewicht optekenen van 506 kilogram voor een hoogtemaat van 120 cm. Zijn gemiddelde dagelijkse groei tijdens de controleperiode
bedroeg 1450 gram. Eind 1985 ging Galopeur naar de KI, waar hij in het gezelschap
van vele andere zonen van Christophe de
l’Abbaye terechtkwam, zoals César, Emmaus, Eclairci, Fangio, Jaloux, Poulain en
Unique.
Bij de invoering van de lineaire beoordeling kreeg Galopeur een eindquotering
van 92 punten met op onderdelen 85 voor
gestalte, 94 voor bespiering, 86 punten
voor type, 97 punten voor beenwerk en 90
punten voor algemeen voorkomen.
Galopeur fokte regelmaat in zijn nakomelingen. De zonen en in mindere mate de
dochters hadden een plus in bespiering.
De ronde rib en het hellend bekken waren
kenmerkend in het exterieurprofiel van
zowel de mannelijke als de vrouwelijke na-

Galopeur zorgde voor een aantal populaire zonen in de centra voor kunstmatige
inseminatie, zoals Guliver du Coin, Bionique du Pré Rosine, If de Focant, Agitateur de Somme, Ingenieur des Forts en
Radar van Terbeck. Guliver (Galopeur x
Camphre) werd met 86 punten voor algemeen voorkomen gewaardeerd en fokte
zware zonen met een hoge slachtwaarde
en duurzame dochters. Bionique (Galopeur x Tapir) liet met 90 punten algemeen
voorkomen van zich spreken vanwege zijn
zeer bevleesde kalveren met veel breedte
en fijnheid, maar ook vanwege de vele
foutjes in het beenwerk.
Een zoon waarover heel veel inkt is gevloeid, is zonder twijfel If de Focant (Galopeur x Beaujolais II). If de Focant kwam uit
een brucellosehaard en kon volgens de
Belgische wetgeving niet naar de KI. Na
een tussenstop op het bedrijf de Saint
Fontaine vertrok de stier naar het spermaproductiestation van KI Nieuw Leven in
Nederland. ‘De nafok was teleurstellend
en zeker niet in verhouding tot de ophef
die de stier heeft veroorzaakt’, zegt Marcourt.
Meer recent in het rijtje invloedrijke
zonen was er Radar (Galopeur x Frerot).
Radar stamt af van de momenteel meest
invloedrijke koe in het Belgisch-witblauwras, Elsa du Chenia. ‘Radar fokte minder
regelmaat in zijn nakomelingen dan Galopeur,’ zegt Marcourt mijmerend, ‘maar
gaf des te meer dieren die uit het “ordinaire” stapten.’

handen te tellen. De beroemdste vrouwelijke telg is wellicht Actualité de Somme
van de gebroeders Lievens te Vézin. Actualité (Galopeur x Petulant d’Anixhe ) werd
nationaal kampioene bij de vaarzen in
1990 te Brussel en is de moeder van de KIstieren Carillon de Somme (v. Pastisse de
Francesse) en Falco van de Haghorst (v. Opticien). Als koe maakte Actualité verder
carrière in Vlaanderen op het fokbedrijf
van ’t IJsboerke uit Tielen en vervolgens op
het fokbedrijf De Dwerse Hagen uit St.-Katelijne-Waver.
Dat Galopeur van bijzondere betekenis is
geweest voor het ras moge blijken uit het
feit dat zijn schedel voor het nageslacht
bewaard wordt op het domein van het
Waalse Hottem, nabij Barvaux, en recentelijk in bruikleen werd gegeven voor de tentoonstelling ‘Het rund en de mens door de
eeuwen heen’ in het Waalse Wéris (deelgemeente Durbuy).
Guy Nantier
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Schedel voor nageslacht
Zoals aangegeven is Galopeur in vrouwelijke lijn niet echt betekenisvol geweest.
Het aantal vermaarde dochters is op twee

Recordhouder zette voornam elijk regelmaat neer in nafok
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