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Kerstwedstrijd 2010: waag en win de hoofdprijs

Alizée de l’Ecluse,
kerstkalf 2010
De hoofdprijs van de kerstwedstrijd is de zeven maanden oude
Alizée de l’Ecluse. Een jonge vaars met een diepe pedigree uit de
gerenommeerde fokkerij van Ann Adams in het Waalse l’Ecluse.
Aanbieder van de hoofdprijs is Génétique Avenir Belgimex.
tekst Guy Nantier

D

it jaar wacht de winnaar van de
kerstwedstrijd van VeeteeltVlees een
luxe beloning: een zeven maanden oud
witblauw fokvaarsje dat luistert naar de
chique naam Alizée de l’Ecluse. Jawel,
een vaarsje dat afkomstig is van het
met naam en faam gekende fokbedrijf
de l’Ecluse. Deze fokkerij heeft vandaag
de dag de wind volop in de zeilen. Zo
realiseerde eigenares Ann Adams in Libramont 2010 de beste prestatie van alle
deelnemers. Zij behaalde er tweemaal
rubriekswinst en vijfmaal een plaats in
de top drie van de rubrieken.
Momenteel staan niet minder dan negen

stieren uit deze fokkerij te boek bij kicentra in binnen- en buitenland. Etna
(Ecrin x Artaban), Heroïque (Lasso x
Ecrin), Juventus (Lasso x Ecrin), Azur
(Etna x Lasso), Argan (Davidson x Lasso),
Imperial (Germinal x Artaban), Jetset
(Etna x Lasso) en Imposable de l’Ecluse
(Dartagnan x Artaban) staan in België gestald, Jackson de l’Ecluse (Lasso x Germinal) staat in Ierland.
Het fokbedrijf gelegen in het Waals-Brabantse l’Ecluse telt zo’n 300 stamboekdieren en heeft ongeveer 120 kalvingen
op jaarbasis. Ann Adams had en heeft
nog steeds een duidelijke voorkeur voor

Ann Adams met Alizée de l’Ecluse

de genen van Lasso van ’t Kookshof. Zijzelf kocht Lasso aan op een leeftijd van
zes maanden bij zijn fokker, de familie
Hoogsteyns-Skoczylas uit het Limburgse
Gerdingen, voor hij naar de ki verkaste.
Het bedrijf bezit een I2-ibr-statuut met
derogatie (I2 met derogatie staat voor
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Etna de l’Ecluse, vader van Alizée

één jaar ontheffing van vaccinatie op
voorwaarde dat de gE-positieve dieren
gevaccineerd zijn). Het vrouwelijke fokvee wordt jaarlijks geënt tegen bvd.

Vader ‘eerste categorie plus’
Langs vaderszijde van Alizée vinden we
Etna de l’Ecluse terug. Etna, die de 91
puntenkoe Davina du Haut d’Arquennes
als moeder kent, is een compleet afgeteste
fokstier uit het ki-aanbod van Génétique
Avenir Belgimex (GAB). De stier woog op
55 maanden 1280 kilogram en liet een
schofthoogte optekenen van 148 centimeter of 4 centimeter boven de norm voor
eerste categorie. Bij de exterieurkeuring
kreeg de stier de volgende punten op onderdelen: 85 voor hoogtemaat, 91,8 voor

bespiering, 86,1 voor type, 57 voor beenwerk en 90 voor algemeen voorkomen.
Het leverde een totaalscore van 89 punten
op. De stier kreeg van de ki-commissie van
het Belgisch-witblauwstamboek het predicaat ‘eerste categorie plus’.
Etna’s vleesproductie-indexen op 14
maanden mogen zeker gezien worden.
Voor conformatie scoort Etna 109 indexpunten, voor gewicht 100 punten en
voor hoogtemaat 98 punten. Het levert
de stier een combi-index gewicht-conformatie op van 108 punten of bijna één
standaardafwijking ten opzichte van het
gemiddelde. Qua exterieur onderscheiden de fokproducten van Etna zich vooral in het front, de rib en de geweldige
ruglijn. Globaal genomen scoren zij met
112 punten op exterieurvlak één standaardafwijking hoger dan hun generatiegenoten. Etna is vrij van alle zeven
gekende gebreken. En last but not least:
Etna is de volle broer van Davidson de
l’Ecluse. Davidson liet op productievlak
een combi-index van maar liefst 136 indexpunten optekenen. Met 110 punten
voor totaalexterieur fokte hij eveneens
plaatjes van nakomelingen met een ongekende lengte.

Diepe koefamilie
Alizée is het eerste kalf van de jonge koe
Hachette de l’Ecluse (v. Samourai van ’t

Kookshof). Hachettes sterke punten zijn
de krachtige voorhand, de ribronding en
het brede bekken. De paring met Etna
werd gemaakt om de matige hoogtemaat
te compenseren met behoud van de
spiermassa.
Hachette voert via Brindille de l’Ecluse,
een no-nonsensefokkoe, en Brumeuse de
Centfontaine terug op Super Star de
Centfontaine. Super Star (v. Brulot) is
een dier met een geweldige origine uit
de fokstal van Benoit Mahoux uit Pailhe.
Het dier stond medio de jaren negentig
op meerdere nationale keuringen, zoals
Brussel en Libramont, steevast in de
top drie van haar rubriek. Zij had een
schofthoogte van 135 centimeter bij een
gewicht van 850 à 880 kilogram. Haar
moeder was Native de St. Fontaine (v.
Galopeur) die op haar beurt een dochter
was van Fleur de St. Fontaine, 1a te
Brussel.

Alizée in uw stal?
De mooi breed gebouwde en fijn gebeende Alizée kunt u in uw stal binnenhalen.
Verzamel daartoe alle nummers van VeeteeltVlees 2010 en beantwoord de 20
meerkeuzevragen op de volgende pagina’s.
Onder de juiste inzenders trekt een onschuldige hand begin januari volgend
jaar de winnaar. Waag uw kans! l
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