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Elan d e Saint Fontaine

Elan de Saint Fontaine
(Brutal SF x Radar SF)

Elan via zowel vade rs- als moederskant boordevol Saint Fontainegenen
Elan de Saint Fontaine is een van de vele
fokproducten van het gelijknamige fokbedrijf. De Brutalzoon onderscheidt zich
dankzij opvallende economische resultaten.
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Economie van twee kanten
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adar, Brutal, Artaban, Emigré, het zijn slechts enkele van de vele KI-afvaardigingen van het Waalse
witblauwfokbedrijf ‘de Saint Fontaine’. Hun genen
worden inmiddels vooral via zonen en kleinzonen in de
witblauwpopulatie verspreid. Elan de Saint Fontaine
van het gelijknamige fokbedrijf past in dat rijtje. Geboren en getogen bij Luc Mahoux en Daniëlle Rosmeulen
in het Waalse dorpje Pailhe, groeide de Brutalzoon uit
tot een van de meest economisch fokkende stieren van
dit ogenblik.
Amper een maand geleden kwam er een einde aan het
productieve leven van de bijna zes jaar oude Elan. ‘Hij
produceerde niets meer’, geeft Ralph Guissard, foktechnisch verantwoordelijke bij BBG, de reden van zijn
afvoer aan. In Vlaanderen alleen al werden ruim 7600
rietjes ingezet, nog een flinke voorraad is voorhanden.
Ook in Wallonië was de belangstelling voor zijn fokkracht groot. Het precieze aantal doses valt niet te achterhalen. ‘Elan is aangekocht door Linalux. De eerste
doses zijn toen al verkocht. Later kwam hij onder de
hoede van BBG.’
De gegevens van ongeveer 2200 nakomelingen zijn al in
zijn fokwaarde opgenomen. Positieve cijfers voor de
functionele kenmerken als vitaliteit, drinkvermogen
en een laag sterftecijfer zijn enkele van de kwaliteiten
van de witte Brutaltelg. De economische fokwaarde
vormt zijn voornaamste troef. Ralph Guissard: ‘Van de
beschikbare stieren bezit Elan momenteel de hoogste
index.’
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Zijn sterke economische index heeft Elan niet van een
vreemde. ‘Kijk maar eens naar zijn bloedvoering.’ Luc
Mahoux snelt naar zijn computer en komt terug met
een zorgvuldige print van vier generaties bloedvoering
achter de Brutalzoon. Terwijl zijn vinger zacht over het
papier glijdt, plaatst hij kruisjes bij een aantal veelbetekenende namen in de pedigree, waaronder Opticien,
Dandy en Faucon. ‘Dat zijn stieren die de economische
kwaliteiten hebben versterkt.’
De witblauwfokker begint ook in vrouwelijke lijn bonuspunten uit te delen. Stamkoeien als Elsa du Chenia,

Luc Mahoux:
‘De economie
komt van twee
kanten’
Dauphinette de Belle Eau en Tornade, Nouchette en Korine d’Au Chêne krijgen het teken voor hun naam. De eigen fokkoeien
Gaillarde, Sidonie en Hulotte de Saint Fontaine vernoemt Mahoux eveneens in het rijtje. ‘Bij Elan komt de economie van twee
kanten.’
Koefamilies vindt Luc Mahoux van levensbelang in de fokkerij. ‘Ik wil in de afstamming altijd koeien terugvinden die in het
oog springen. Geef mij bij de stieren maar
een achtergrond van goede fokkoeien in
plaats van nakomelingen van eendagsvliegen.’ Hij vervolgt stilletjes: ‘Er is een verschil tussen mooie koeien en goede koeien.
Die koeien met een kruisje zijn allemaal
koeien die met hun nafok bewezen hebben
dat ze echt goed zijn.’

Voor hij met zijn betoog verdergaat, verschijnt ook de lineaire beoordeling van
Elans moeder op tafel. ‘Aspirine was een
fokkoe met genoeg hoogtemaat’, verwijst
hij naar de cijferreeks. In totaal kreeg de Radar de Saint Fontainedochter een totaalscore van 87,6 punten, opgebouwd uit 88
hoogtemaat, 87,2 bespiering, 82,4 vleestype, 94 benen en 80 algemeen voorkomen.
‘Haar sterkste punt was ongetwijfeld benen.’
De paring van Aspirine de Saint Fontaine
met Brutal de Saint Fontaine was een uitgemaakte zaak. Brutal, vaandeldrager van
breedte en bespiering, voegde extra vlees
toe. ‘Brutal was een van de beste in opfokkwaliteiten. Hij scoorde prima voor drinkvermogen en levensvatbaarheid. Dat zie je
nu ook bij Elan terug.’

Zo vader, zo zoon
Elan was het resultaat van een natuurlijke
dracht uit Aspirine. ‘We probeerden haar te
spoelen, maar dat is nooit gelukt. Na twee
kalveren hebben we Aspirine vrij snel afgevoerd.’ Twee keer combineerde Mahoux de
Radardochter met Brutal de Saint Fontaine. Behalve Elan leverde de paring volle zus

Giboulée de Saint Fontaine vertegenwoordigt Elan op Agribex 2005

Hulotte de Saint Fontaine
(v. Fiston de Saint Fontaine)
Sidonie de Saint Fontaine
(v .Faucon d’Ambresin)
Aspirine de Saint Fontaine
(v. Radar de Saint Fontaine)
Elan de Saint Fontaine
(v. Brutal de Saint Fontaine)

Siesta op. ‘Ze is wat minder fijn van type
dan Elan. Siesta bezit veel vlees en heeft dezelfde economische eigenschappen.’
Opvallend is dat de Elanfamilie vrijwel
puur uit eigen bloed is opgebouwd. Behalve
de herhaling van Opticien leverde die bijna
zuivere Saint Fontainefokkerij geen inteelt
op. ‘Ik probeer goed op de bloedvoering van
de dieren te letten’, gooit Luc Mahoux het
over een totaal andere boeg. Wanneer je enkel met goede bloedlijnen kruist, dan loop
je weinig gevaar. De breekbare lijnen moet
je uitsluiten.’
Ook in Pailhe kreeg Brutalzoon Elan kansen op de veestapel van 370 stuks. De verwachtingen bleven bij de geboorte van de
eerste kalveren wat achterwege. ‘De kalveren zijn niet opvallend vleestypisch bij de
geboorte’, Mahoux ziet veel gelijkenis met
Brutal. ‘Het zijn in de eerste plaats fijne kalveren die gemakkelijk zijn op te fokken.’ Na
de inzet van de eerste rietjes schroefde Luc
Mahoux het gebruik terug. ‘Ik wilde eerst
zien of het vlees er werkelijk bij kwam na de
geboorte.’ Zijn geduld werd beloond. ‘Ook
op dat punt lijkt Elan op vader Brutal.’
De stier herwon op dit fokbedrijf zijn plek
op de inseminatielijst en stond onder meer
aan de wieg van Giboulée de Saint Fontaine, de eerste en daardoor oudste Elandochter. De witblauwfokker probeert haar nu
klaar te stomen voor de komende nationale
witblauwprijskamp in Brussel. Terwijl hij
verwachtingsvol naar Giboulée wijst, vervolgt hij: ‘Elan krijgt hier nog altijd kansen.’
Annelies Debergh
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