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BBG-topper profileert zich als een rots in de branding

Dartagnan een zekerheid
Zowel op de pure vleesproductiekenmerken als in de exterieurfokkerij gooit ki-stier Dartagnan du Castillon hoge ogen.
Dartagnan, die makkelijk inzetbaar is vanwege de outcross
moederlijn, is uitgegroeid tot een topper in het BBG-aanbod.
tekst Guy Nantier

‘I

ndien het Belgisch-witblauwras niet
zou bestaan, dan zou het ras moeten
uitgevonden worden.’ Het gezegde is van
de Waalse fokker Vincent Barbe. Barbe
(44) is de fokker van de huidige BBG-topper Dartagnan du Castillon. ‘Dartagnan
is een alternatief voor veehouders die té
extreem hebben gefokt naar fijne bespiering en die het niet te nauw namen met
bloedverwantschap’, resumeert Barbe de
eigenschappen van de stier. ‘Dankzij Dartagnan hoeven veehouders het inkruisen
met een ander ras niet te overwegen. Zij
kunnen de stier met een gerust hart inzetten, zonder in te boeten aan kwaliteit.
Dartagnan, dat is een zekerheid.’

De opfok van de kalveren geschiedt met
koemelk afkomstig van het melkvee. Het
jongvee krijgt vooral veel ruwvoer te verwerken: mais, perspulp, voederbieten,
voorgedroogd gras en 800 gram krachtvoer van 33 procent ruw eiwit.
‘De dieren hier worden niet gepusht,’
geeft de veehouder aan, ‘anders zijn ze te
snel opgebrand. De keerzijde is dat ze in
vergelijking met hun leeftijdsgenoten op
andere bedrijven eerder van het laatrijpe
type zijn.’ Zijn fokkerijdoelstelling? ‘Ik
ben meer gefocust op kilogrammen dan
op centimeters. Verder staan vruchtbare
moederlijnen centraal, omdat ik van na-

Gezonde, late bloeiers
Vincent Barbe baat een gemengd bedrijf
uit met vleesvee, melkvee en akkerbouw
in het Waals-Brabantse Chastre-Villeroux. Het vleesveekoppel bestaat uit
tachtig witblauwe moederdieren. De gemiddelde leeftijd bij eerste afkalving is
er tweeënhalf jaar. De tussenkalftijd bedraagt gemiddeld 432 dagen.

Financière du Castillon
(v. Ingenu de Ronvaux)
Inevitable du Castillon
(v. Sphinx de Centfontaine)
Asprine du Castillon
(v. Rudger van het Gravehof)
Dartagnan du Castillon
(v. Ecrin de St. Fontaine)

tuurlijke dekdienst overgeschakeld ben
naar ki. Een ander aandachtspunt is de
kalversterfte: ik tolereer geen kalversterfte meer.’ Het verlies aan kalveren op
het fokbedrijf lag in 2008 op twee procent, aldus zijn eigenaar.

Moederlijn outcross
Dartagnan is het eerste grote fokkerijsucces van het bedrijf. De stier werd op tien
maanden ouderdom verkocht aan de ki
en groeide uit tot een eerstecategoriestier: op 66 maanden woog hij 1175 kilogram bij een schofthoogte van 144 cm.
Dartagnan kreeg een eindbeoordeling
voor exterieur van 88 punten met op het
onderdeel bespiering 92 punten en op
het beenwerk 78 punten.
De stier werd geboren uit vader Ecrin de
Saint Fontaine en moeder Aspirine du
Castillon. ‘Aspirine was een 87 puntenkoe met superbenen’, aldus Vincent Barbe. ‘Voor beenwerk kreeg ze 94 punten.
Ze was niet al te groot, maar had veel finesse en stijl.’ Waarom de paring met
Ecrin? ‘Een verbeterpunt was de hoogtemaat, die maar net de norm haalde. Bovendien kon ze wat extra breedte in het
bekken gebruiken. Ecrin was bovendien
“hot” in fokkerijmiddens, was net afgevoerd en ik had nog spermarietjes in het
vat zitten. Een samenloop van omstandigheden.’
Dartagnan was het eerste kalf van Aspirine, die op een leeftijd van dertig maanden afkalfde. In totaal kalfde ze driemaal
af. Haar derde kalf was opnieuw een

Groep nakomelingen
van Dartagnan
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Ecrindochter. Deze volle zus van Dartagnan is nog
altijd op het bedrijf van Barbe aanwezig.
Moedersvader is de 89 punten-ki-stier Rudger van
het Gravehof. Rudger stond op het ki-station van
Haliba-VRV, maar was als zoogkalf aangekocht door
Barbe bij zijn fokker Joel Devlieghere uit Wingene.
‘Vanwege de outcross afstamming van Rudgers vader Inexes’, legt Barbe de aankoop uit. ‘Voor een
Inexeszoon was hij bovendien fijn in het bot en beschikte hij over goede spronggewrichten. Aspirine
was hier op het bedrijf de kleinste van alle Rudgerdochters, maar wel de meest bevleesde.’
Moedersmoeder is Inévitable du Castillon, dochter
van Sphinx de Centfontaine. ‘Inevitable was een grote, langgerekte, harmonieuze koe, die op alle onderdelen net dat “ietsje extra” miste om een ware topper
te zijn’, aldus Vincent Barbe. Sphinx was een zoon
van Brulot en Ministredochter Pizza de Centfontaine.
De aangekochte stier maakte vroeger de dekdienst
uit op het bedrijf. ‘Sphinx heeft veel vlees bijgebracht
in het koppel, vooral in de bovenbouw. Dat vind je
ook terug in de nakomelingen van Dartagnan.’

Dubbel in gebruik
Dartagnan heeft nu bijna 60.000 rietjes geproduceerd voor zijn eigenaar BBG en is nog volop in productie. Gelukkig, want de fokwaardecijfers geven
een mooi verervingsprofiel aan. De functionele kenmerken zijn zelfs van de bovenste plank: het sterftecijfer (92) is héél laag, de kalveren zijn goed vitaal
(108) en de drinkkracht is bovengemiddeld goed
(111). Erfelijke afwijkingen kent de stier in zijn nafok nauwelijks. Met een gecombineerde index gewicht-waarde euro van 108 fokwaardepunten scoort
de stier op het vlak van vleesproductiekenmerken
eveneens meer dan behoorlijk. Enig kritiekpunt is
de lange drachtduur (114).
Ook in de showring laat Dartagnan zich niet onbetuigd: op de gewestelijke zomerkeuringen 2008 in
Wallonië waren de jaarlingvaarzen met als vader
Dartagnan steevast te vinden in de topranking van
de rubrieken. En tijdens de stierenkeuringen in het
voorjaar 2009 behoorde Dartagnan, samen met
Graphite, Empire en Occupant, eveneens tot de
meest succesrijke vaders. I
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functionele kenmerken
vitaliteit
108
drinkkracht
111
gebrek voorpoten
87
rechte sprong
99
kromme sprong
87
lange tong
83
scheve muil
85
snoekenbek
103
sterftecijfer
92

slecht
slecht
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed

vleesproductiekenmerken
drachtduur
114
geboortegewicht
97
bevleesdheid
91
gewicht 14 mnd.
105
schofthoogte 14 mnd. 104
waarde euro/kg LG	
105
gewicht/waarde euro 108

kort
laag
slecht
laag
klein
laag
slecht

exterieurkenmerken
schofthoogte
lichaamslengte
borstbreedte
bekkenbreedte
schouderbespiering
rugbespiering
rib
kruisligging
bekkenlengte
staartinplanting
dijen zijaanzicht
dijen achteraanzicht
beenwerk
schouderbeenwerk
ruglijn
voorpoten
achterpoten
spronggewrichten
huid
bespiering
vleestype
algemeen voorkomen
totaalscore
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90
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110
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goed
goed
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
100

110

120

lang
hoog
goed
hoog
groot
hoog
goed
100

110

120

92
klein
groot
95
kort
lang
104
smal
breed
101
smal
breed
105 weinig besp.
sterk besp.
112 weinig besp.
sterk besp.
99
plat
rond
96
vlak
hellend
91
kort
lang
103
ingebed
hoog
97
recht
rond
100 w. uitpuilend
s. uitpuilend
96
grof
fijn
109
boegig
verborgen
85 doorhangend
opgebogen
98	O-benig	X-benig
90	O-benig	X-benig
84
recht
koehakkig
88
dik
fijn
104
100
106
108

Eén standaardafwijking is gelijk aan 10 punten.
Bron: Herdbook BBB, Ciney juli 2009
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