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Bezoekers plaatsen Attribut du Fond de Bois op één in top drie

Gewichtige topmodellen
met top (groot)moeders
Tĳdens drie open dagen presenteerde de Belgian Blue Group
(BBG) zĳn ki-aanbod. Na afloop van de eerste dag bleek Attribut
du Fond de Bois de lieveling te zĳn van de veehouders-fokkers.
Langoureux de Fooz volgde op plaats twee.
tekst Guy Nantier

D

e drie open dagen die de Belgian
Blue Group (AWE en CRV) tĳdens
de maand oktober organiseerde, lokten
volgens BBG een paar duizend bezoekers
naar Ciney en/of Waver. Met twintig stieren in presentatie was vooral de ki-locatie te Ciney een trekpleister.
De voorgebrachte stieren waren alle vrĳ
van de zeven gekende genetische gebreken. Geen enkele stier scoorde negatief
qua hoogtemaat in relatie tot de leeftĳd.
Gemiddeld haalden de stieren ook een
groei van 1000 gram per dag van geboorte tot huidige leeftĳd. En met gemiddeld
89 punten voor totaal exterieur was het
aanbod ook op dit onderdeel zeer sterk.

Peiling onder bezoekers
Uit een peiling na afloop van de eerste
bezoekersdag bleek Attribut du Fond de Bois
op één te eindigen in de top drie van
meest aansprekende stieren. De stier
weegt 1073 kg op 35 maanden bĳ een
schofthoogtemaat van 145 cm en kreeg
91,5 punten voor totaalscore exterieur.
Met als vader Imperial de l’Ecluse – hofleverancier van topexterieur – en als
moeder de kampioenskoe Orageuse du
Fond de Bois (v. Calimero) heeft hĳ dat
uiteraard niet van vreemden.
Zĳn kalveren worden licht geboren en
zĳn gemakkelĳk in de opfok. De ware
vleesaard van het beestje komt tot uiting
in de kalveren op de leeftĳd van één jaar:
zĳn nakomelingen groeien zeer goed uit,
zĳn erg correct op de benen, bezitten
een sterke rug en een super bespiering
in de achterhand.
Attribut du Fond de Bois (v. Imperial)
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Visies op eyecatcher Attribute du Fond de Bois

Patrick Cocquyt:

Simon Noppen:

Patricia De Backer:

‘Fĳnheid in botwerk en

‘Moederlĳn Attribut en

‘Ik ben fan. Ik bezit een

bespiering van Attribut

opfokgemak sterke

pracht Attributvaars voor

spreken mĳ erg aan’

koopargumenten’

de komende shows’
wege haar geweldige broekbespiering.
Nappée is de moeder van Urbaine du
Pont de Messe (v. Genièvre) die op haar
beurt de moeder is van Député. Moeder
Urbaine scoort 88 punten voor exterieur
met 90 punten voor bespiering en 92
punten voor beenwerk.

De top drie werd door de bezoekers vervolledigd met Or du Beaujeu (v. Adajio),
Député du Pont de Messe (v. Adajio) of
Orval des 3 Frontières (v. Lingot).
Or du Beaujeu is een stier waar de veehouders voor stormlopen en waarvan het

sperma bĳgevolg slechts in beperkte
mate beschikbaar is. De jonge Or kreeg
92 punten voor totaal exterieur. Op
hoogtemaat (93), bespiering (90), type
(87,4) en beenwerk (90) laat de stier weinig steken vallen. Enkel de wat zwakke
ruglĳn is een punt van aandacht. De
Adajiozoon kan bovendien bogen op een
sterke moederlĳn met moeder Hongroise de l’Ecluse (v. Germinal), grootmoeder
Farandole de l’Ecluse (v. Ecrin SF) en
overgrootmoeder Anastasia de l’Ecluse
(v. Lasso), één voor één koeien die op regionaal, provinciaal en nationaal vlak
hoog scoorden op de keuringen.
Député du Pont de Messe had eveneens veel
aanhangers onder de bezoekers. De Adajiozoon komt uit dezelfde fokstal als die
andere jonge proefstier, Emblème du
Pont de Messe (v. Crack du Pont de Messe). Fokker Pierre-Henri Christophe uit
Fexhe-le-Haut-Clocher is bekend van de
zeer gunstig geteste fokstier Rocky du
Pont de Messe (v. Bĳoutier) en koe Nappée du Pont de Messe (v. Ubidet), 1a te
Brussel en op het netvlies gebrand van-

Langoureux de Fooz (v. Blackstar)

Or de Beaujeau (v. Adajio)

Député du Pont de Messe (v. Adajio)

Langoureux de Fooz was een andere eyecatcher op de eerste open dag. Met zĳn
1484 kg op een leeftĳd van 56 maanden
is hĳ een fenomeen dat zelden gezien is.
Ook door zĳn 95 punten voor hoogtemaat moet er ‘opgezien’ worden naar de
stier.
Langoureux (Blackstar x Gloire de Fooz x
Lasso) fokt zeer weinig uitval. De stier
bezit prima opfokindexen en zeer goede
vleesproductiefokwaarden bĳ geboorte
en op veertien maanden ouderdom.
Moeder Gloire de Fooz (v. Lasso) kreeg
een eindbeoordeling voor exterieur van
91 punten en behaalde de kampioenstitel in Libramont in 2009 en een 1aplaats ter gelegenheid van Agribex in
hetzelfde jaar.

Sterke moederlĳnen

Minder outcross
Om het rĳtje van de top drie af te sluiten
een stier die bĳna even goed is in exterieur als Or: de 91 puntenstier Orval des 3
Frontières. De stier combineert met vader
Heroique des 3 Frontières en grootvader
Baroque de l’Ecluse gewicht en hoogtemaat in de vaderlĳn. Langs moederzĳde
vinden we Joliette des 3 Frontières terug,
een 89 punten Empiredochter die op een
leeftĳd van vĳf jaar al drie kalveren
heeft gezoogd.
Minder outcross in de bloedvoering en
meer nadruk op het gewicht, het pure
vleestype en de diepe moederlĳnen. Dat
is samengevat wat de veehouder kan terugvinden in het ki-aanbod 2013-2014
van BBG. l
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