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serie witblauwe oldtimers (5)_
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 vijfde en laatste deel:
Precieux de Somme, de voorvader van Elsa du Chenia.

Dr. Jean Marcourt

Hannut. Over haar origine langs moederszijde bestaan er twijfels. Moeder Anna staat te boek zonder origine omdat
haar moeder Poupée op de weide gedekt
werd door een ‘nobele’, maar niet geregistreerde stier die qua bloedvoering zou
terugvoeren op Avenir des Gouttes.
De koe verhuisde als huwelijksgeschenk

onbetuigd. Jeanne d’Arc de Monplaisir
(91,8 pnt.), Niabolo van Terbeck (90,3
pnt.), Histoire des Ballons (89,9 pnt.),
Galbée de Monplaisir (91,4 pnt.) en
Odysée van Terbeck (88,3 pnt.) zijn maar
enkele namen die de fokkracht van Elsa
illustreren.

Geen voetnoot, maar top

P

recieux de Somme werd in 1980 geboren op het fokbedrijf van de
gebroeders Jacques en Michel Lievens
te Vézin. Als jaarling behaalde Precieux
het kampioenschap op de keuring te
Ciney. ‘Het was een niet al te grote stier,’
herinnert Jean Marcourt zich nog, ‘maar
goed rond van voor tot achter met een
diepe bilbespiering en een mooie staartinplanting.’
De stier werd door de KI aangekocht,
maar de spermaproductie bleek zeer
ondermaats. ‘Slechts een kleine twee
duizend rietjes konden worden aangemaakt’, vertelt Marcourt. De slechte
vruchtbaarheid was aanleiding voor het
KI-centrum om de stier van de hand te
doen. Ondanks protest van de Naamse
fokkers konden de gebroeders Lievens
de stier terugkopen voor de prijs van de
slacht. ‘Maar ook in Vézin zou de stier
geen mirakels doen’, vertelt Marcourt.
‘Bij mijn weten werden er nooit kalveren
van hem geregistreerd.’ De stier werd later doorverkocht aan Jean Cassart uit
Ochain.

Startpunt Frerot de Belle Eau
Precieux de Somme stamt uit kampioenenbloed. Vader Istamboul de Caremberg, derde op de nationale keuring in
1978 te Brussel achter Major de Wihogne
en Lancier du Tilleul, is de vader van
Copain de la Grigeoule, die voor Fernand
Labouille uit Baillonville nationaal kampioen werd te Brussel in 1984.
Moeder Hortense was zonder origine
ingeschreven in het stamboek. De koe
kreeg meer bekendheid nadat haar dochter Laure de Somme (v. Hidalgo de Vyle
Tharoul) het nationaal lint te Brussel in

1986 veroverde voor de gebroeders Lievens uit Vézin.
De invloed van Precieux neemt pas echt
een hoge vlucht met de intrede op het KIcentrum te Ciney van zijn zoon Frerot
de Belle Eau, een stier buiten de klassieke bloedlijnen. Frerot werd gefokt
door André Lequeux te Vaux-sur-Sûre
uit Dauphinette de Belle Eau (v. Alcazar)
en is bekend als een stier met zeer bespierde voor- en achterkwartieren en een
diepe broek. ‘De stier had evenwel geen
ronde rib en was wat men in het Frans
noemt een beetje “decoussu” ofwel weinig harmonisch gebouwd’, vertelt Marcourt.
Precieux de Somme

Belangrijke Precieuxdochters waren
Sphère de Somme, moeder van KI-stier
Bourgogne, Tannière de Somme, moeder
van KI-stier Brulot, en Star de Somme,
moeder van KI-stier Ebaucheur.

Elsa onovertroffen
Frerot liet vooral een goede fokkerij achter in vrouwelijke lijn. Onovertroffen is
echter Elsa du Chenia. Van deze 91-puntenkoe verschenen niet minder dan 85
nazaten – zonen, kleinzonen en achterkleinzonen – in de KI. ‘Een tot nu toe ongeëvenaarde prestatie’, zegt Jean Marcourt.
Elsa werd gefokt door Jean Rosmeulen te

Elsa du Chenia, onovertroffen stammoeder
naar de stallen ‘De Saint Fontaine’ van
schoonzoon Luc Mahoux. Daar werd
haar allereerste zoon, Radar de Saint
Fontaine, uit embryotransplantatie met
Dandy du Tilleul geboren. Radar SF zou
naam maken in het fokkerijcircuit zonder in de KI-tempel te kunnen treden
vanwege zijn ongunstige IBR-status.
Elsa werd een tweede maal verkast, ditmaal naar het fokbedrijf ‘Van Terbeck’
van de familie Roggen-Schotsmans te
Kersbeek-Miskom. Hier werd ze volop
benut voor embryowinning tot op reformeleeftijd en zou ze de eerste KI-toppers
leveren: Diabolo van Terbeck (v. Bison),
de vedette van de KI-show van Linalux in
1995 en tevens vader van Osborne van
Terbeck en Torrero du Grand Courty,
Fervent de Somme (v. Urbain), Best de
Monplaisir (v. Urbain), Rhodos van Grimmertinge (v. Opkapi), Alligator de Monplaisir (v. Guliver) en niet te vergeten
Radar van Terbeck (v. Galopeur). De huidige KI-stier Groom de Saint Fontaine
verenigt zelfs tweemaal Elsa in zijn stamboom via vader Radar van Terbeck en
moeder Bonhomie de Saint Fontaine (v.
Radar SF).
Ook in vrouwelijke lijn liet Elsa zich niet

Elsa gaf beste nakomelingen uit paringen met stieren die beschikten over een
goede breedte met een sterke rug. De
Riantbloedlijn met in het bijzonder de
stieren Bison, Bourgogne, Dandy, Galopeur, Brulot en Guliver zal de beste resultaten opleveren. Typeverervers zoals
Fausto en Napoleon leverden in combinatie met Elsa slechts gemiddelde resultaten op.
Waar aanvankelijk de naam van Precieux tot voetnoot bestemd was in de geschiedenis van het witblauwras, staat hij
dankzij zoon Frerot en in het bijzonder
dochter Elsa nu in gouden drukletters in
de stamboom van het ras.
Sultan d’Ereffe
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Dankzij Elsa du Chenia meer dan aa nvankelijke voetnoot in de historie
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