De witblauwpopulatie in Frankrijk
vertegenwoordigt ongeveer 120.000 dieren
waarvan 25.000 stamboekgeregistreerd
de melkproductie per hectare, niet de
holsteinkoeien!’
De vertaalslag van deze visie naar maat
en gewicht is voor de veehouder moeilijk
te maken. ‘Onder het Franse witblauwlabel “Belle Bleue” is 460 tot 480 kilogram
karkas voor een reformekoe een maximum. Voor stieren hebben we geen label.
De discussie over hoogtemaat bij witblauw is vanuit het oogpunt van rendabiliteit trouwens niet aan de orde. De grootste dieren leveren per hectare niet het
grootste aantal kilo’s van edele vleesstukken. Daar komt bij dat te grote entrecotes
te duur zijn voor de Franse consument.’
Het bedrijf van de Franse fokker telt 150

Preux-au-Sart

kers zijn de locomotief van het ras. Wij
moeten aan onze klanten dekstieren afleveren die veel kwaliteitsvlees bezitten én
doorfokken op gemiddelde koeien.’

U2 des Turquoises
Ki-stier U2, gestald bij de Belgian Bleu
Group, zette het fokbedrijf ‘des Turquoises’ op de kaart. De Ecrin SF-zoon is tot op
heden de enige stier op de Belgische kistations met Franse roots. Alhoewel,
grootmoeder van U2 is Fleur des Turquoises. Fleur (v. Frerot de Belle Eau) werd geboren via embryotransplantatie uit Gagueure de Hombroux (v. Silencieux de
Saint Fontaine), aangekocht bij Hubert
Juprelle uit het Waalse Alleur. Fleur werd
viermaal tentoongesteld op het landbouwsalon te Parijs. In 1996 werd ze nationaal kampioene. ‘Ze was een zware koe,

Etienne Cauchy: ‘Te grote entrecotes zijn te duur voor de Franse consument’

Geiten als voorbeeld
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Etienne Cauchy behoort in Frankrijk tot het groepje witblauwfokkers
van het eerste uur. Naast het eigen fokbedrijf en het voorzitterschap

van het stamboek heeft de veehouder nog diverse andere activiteiten.
Een bezige bij, de fokker van ki-stier U2 des Turquoises.

Z

onder één euro op zak zette Etienne
Cauchy uit het Noord-Franse Preuxau-Sart in 1978 het vleesveebedrijf ‘des
Turquoises’ op. Met het bij de bank geleende geld kocht hij een bedrijfje aan
dat in verval was en enkele Belgisch witblauwe dieren uit de nabijgelegen Belgische provincie Henegouwen. Waarom
vleesvee en specifiek het Belgisch-witblauwras? ‘Ik wilde de dingen niet half
doen’, verhaalt Etienne Cauchy (57). ‘Kijk,
ofwel koos ik resoluut voor het gespecialiseerde holsteinras en ging aan het melken, ofwel zou ik gespecialiseerd vleesvee
gaan houden. Uit de berekeningen bleek
dat het witblauwvlees dankzij het grote
aandeel edele vleesstukken de meeste euro’s per kilogram opbracht. De keuze tussen melk en vlees was vrij snel gemaakt.
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Omdat mijn vrouw en ik ook buitenshuis
dienden te werken om de schulden af te
betalen was ’s morgens en ’s avonds melken geen optie.’

Etienne Cauchy: ‘De grootste dieren
leveren per hectare niet per definitie het
grootste aantal kilo’s dure vleesstukken’

Een hele hap geld
De startende veehouder beperkte zich
aanvankelijk tot de aankoop van dieren
zonder papieren vanwege het kostenplaatje. Het eerste stamboekdier dat zijn
intrede deed op het bedrijf was een dekstier van de Belgische fokker Jules Urtebise uit Villers-Notre-Dame. ‘Indigo du
Bois l’Abbesse, een zoon van Invincible
d’Anixhe’, herinnert Cauchy zich nog levendig. ‘We kochten hem zo’n 23 jaar
geleden. We hebben er toen een slordige
vierduizend euro voor neergeteld. Een
hele hap geld.’

Etienne Cauchy behoort tot het groepje
Franse witblauwfokkers van het eerste
uur. Hij staat ook aan het roer van het
stamboek, dat zo’n zeven jaar geleden officieel erkend werd door de Franse overheid.
Cauchy heeft het eigen bedrijfsdoel zeer
helder voor ogen: per hectare een maximum aan kilogrammen van duur kwaliteitsvlees produceren met een maximale
benutting van de eigen ruwvoeders. ‘Ik
spiegel mij hierbij aan wat ik elders vaststel: geiten zijn het meest rendabel voor

stamboekgeregistreerde dieren waarvan
55 zoogmoeders. De stierkalveren worden verkocht als dekstier. De vrouwelijke
reformedieren worden afgemest onder
het Franse witblauwkeurlabel. De vaarzen worden natuurlijk gedekt, de koeien
krijgen een ki-stier als partner.
In zijn stierkeuze is de Franse fokker bijzonder helder. ‘In de eerste plaats kijk ik
de bloedlijnen na om inteelt te vermijden. Daarna pas ik compensatieparingen
toe. Let wel, ik poog voor een gegeven
kenmerk wel altijd de bijna perfecte stier
te vinden. Men lost een probleem immers
niet op door net het omgekeerde te doen.
Koeien met korte spronggewrichten bijvoorbeeld moet je niet paren met een
stier zoals Artaban die lange spronggewrichten heeft, maar met een stier die
correcte spronggewrichten bezit.’
Als dekstier benut Cauchy momenteel
volop Marquis de Centfontaine (Houblon
de Centfontaine x Epopée de Centfontaine x Brutal SF). Veelgebruikte ki-stieren
zijn Occupant FB, Groom SF, Genièvre SF
en Harley du Château Lebrun. ‘Wij fok-

die na een transport van enkele honderden kilometers naar de Franse hoofdstad
toch nog meer dan duizend kilogram
woog.’ Fleur behoort tot het kransje stammoeders op het bedrijf van Cauchy. Katy
du Reinbiery (v. Opticien), Gambadeuse
du Haut Pesch (v. Galopeur) en Salomé de
la Fossile (v. Orvet) zijn de andere stam-

moeders. Katy is de grootmoeder van de
Parijse kampioene 2004, Ravissante. ‘Ach,
had ik maar zo’n twintig koeien gehad
zoals Fleur en Katy’, verzucht Etienne
Cauchy.

Niet schuw voor werk
Het bedrijf in Preux-au-Sart omvat 53 hectare, waarvan 37 hectare weideland. Op
de overige hectaren worden verschillende graansoorten en suikerbieten verbouwd. Het winterrantsoen bestaat uit
hooi en een dagelijks samengesteld
krachtvoermengsel op basis van droge
pulp en eigengeteelde granen aangevuld
met mineralen. Gras is voor alle dieren
de basis van het zomerrantsoen; het jongvee tot afkalfleeftijd krijgt wel krachtvoermengsel bijgevoerd.
Cauchy is bepaald niet werkschuw. Hij
bekleedt het voorzitterschap van het
stamboek en is daarnaast actief in verschillende landbouwverwante organisaties en de nationale politiek. Het politieke
centrum te Parijs kent Cauchy als zijn
broekzak. ‘Als er geen landbouwers in de
politieke organisaties zitten, doen de bureaucraten met ons wat ze willen.’
Ook in Frankrijk is de tendens ingezet
naar grotere bedrijven. De kans dat het
witblauwras nog uitbreidt, is gering. Etienne Cauchy op sombere toon: ‘Bedrijven
die hier willen groeien, opteren veelal
voor een extensief vleesras. Ik heb echter
geleerd nadrukkelijk aanwezig te zijn bij
elke kalving en zeer punctueel te werken
bij de eerste biestgift en opfok. Geef mij
maar een kleine veestapel met goed verzorgde dieren, ondanks het vele werk.’
Guy Nantier

7876, een volle zus van ki-stier U2
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