K E R S T Q U I Z

Topvaars uit topfokkerĳ van Eric en Julien Coheur
als hoofdprĳs van de VeeteeltVlees-kerstquiz

Honderd procent
‘de Fooz’
Rupture de Fooz is de naam van een van de twee hoofdprĳzen

Waag uw kans!
Wilt u dit fĳne en prachtige
vaarskalf op stal of wilt u 5 hectare maiszaad? Verzamel alle
nummers uit 2013 en beantwoord de twintig vragen op de
volgende pagina’s. Uiterste inzenddatum (de poststempel geldt
als bewĳs) is vastgesteld op maandag 6 januari. Onder de juiste inzendingen trekt een onschuldige
hand de twee winnaars. U wordt
persoonlĳk op de hoogte gebracht. Waag uw kans!

van de traditionele VeeteeltVlees-kerstquiz. Rupture is een honderd procent fokproduct uit de Belgisch-witblauwfokkerĳ ‘de
Fooz’. Sponsor van deze topvaars is een gezamenlĳk initiatief
van CRV en BBG. De tweede prĳs is vĳf hectare maiszaad, een
topmaisras van Syngenta.
tekst Guy Nantier

E

en klein woordje vooraf: de kerstquiz
2013 is de laatste kerstquiz waarbĳ
een vaarskalf de hoogste inzet is. Dierenwelzĳnsregels in de lage landen maken
het niet meer mogelĳk om een dier als
prĳs toe te kennen aan de winnaar van
een wedstrĳd, zelfs niet als het dier naar
een veehouder gaat. Ook de redactie is
gehouden aan deze regelgeving.
Dit is daarom de laatste en unieke kans

om een vaarskalf als hoofdprĳs te winnen. En wat voor een hoofdprĳs: een
uniek kalf dat luistert naar de naam
Rupture de Fooz. Het is een honderd procent fokproduct van de Waalse witblauwtopfokkerĳ ‘de Fooz’. Dit fokbedrĳf behaalde tot op vandaag maar liefst
dertien nationale titels. Op de laatste vĳf
nationale keuringen bezette het bedrĳf
maar liefst vier keer de hoogste podium-

Bringlee Blackstar
98 88 81 88 80 88
Langoureux de Fooz
95 90 87 82 90
Gloire de Fooz
90 93 85 85 90 91

Baron du Bois
Bauloye
Bringlee Sandy

Lasso van ‘t
Kookshof
Discrete de Fooz

Rupture de Fooz
geb. 17-03-2013

Harisson de la Platte
80 89 85 76 80 87
Mazurka de Fooz
80 88 86 86 80 88
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Coccinelle de Fooz

Germinal de Fooz
Ingenue de Fooz
98 88 84 85 80 88
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Davidson de
l’Ecluse

Gaietee de Fooz

trede. Het mag zonder blozen gesteld: de
fokkerĳ van Eric Coheur (42) – en nu ook
zoon Julien (22) – is de ‘numero uno’ onder de Belgisch-witblauwfokbedrĳven.

Accent op functionaliteit
Vader en zoon Coheur baten een gemengd akkerbouw-rundveebedrĳf uit in
het Waalse dorpje Fooz. Het akkerteeltplan beslaat zo’n 130 hectare met bieten, tarwe, gerst en groenten. De veehouderĳ telt 450 dieren, goed voor
jaarlĳks zo’n 200 kalvingen. De fokkerĳ
is heden ten dage gericht op functionele
kenmerken mét behoud van vlees. Alle
nieuw geboren dieren worden daartoe
gescreend op erfelĳke gebreken. ‘Ja,
sinds de ontdekking van de erfelĳke gebreken in het ras, zo’n vĳf jaar terug,
hou ik niet meer hetzelfde verhaal als
voorheen. Extra aandacht gaat nu ook
naar de functionele kenmerken en gewicht’, geeft Eric Coheur aan. ‘Maar begrĳp me niet verkeerd: met behoud van
bespiering.’
Hoofdprĳs Rupture de Fooz werd geboren op 17 maart 2013 en is een dochter
van Langoureux de Fooz (v. Blackstar).
Behoeft Langoureux nog introductie? De
stier was de eerste Blackstarzoon op een
ki-station. Op een leeftĳd van 56 maanden laat hĳ een gewicht noteren van
maar liefst 1484 kg. Ook zĳn vererving
mag best gezien worden: zĳn fraaie,
vitale kalveren zonder opfokgebreken
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groeien goed uit en bezorgen hun vader
een combinatie-index gewicht-bespiering van 110 punten.
Gloire de Fooz, de moeder van Langoureux en goed voor 91 punten exterieur,
omschrĳft Coheur als zĳn mooiste kampioenskoe ooit. ‘Met 900 kg en toch puur
in het type en fĳn in de bespiering is
Gloire mĳn meest geslaagde combinatie
buiten de gangbare bloedlĳnen van type
met gewicht en hoogtemaat.’

Nog meer ‘de Fooz’

Rupture de Fooz in achter- en zĳaanzicht met rechtsboven vader Langoureux de Fooz

Twee hoofdprĳzen
Dit jaar zĳn er geen troostprĳzen te
winnen, wel twee hoofdprĳzen. De
tweede hoofdprĳs is vĳf hectare maiszaad, gesponsord door Syngenta.
Hebben we een Nederlandse winnaar,
dan wordt het SY Milkytop, superieur
in zetmeel en zeer goede VEM-opbrengst. Is er een Belgische winnaar,

dan wordt het SY Comandor, de vroege
variëteit in korrel en silo, voor de betere voederwaarden en de hoogste opbrengst.

Aan moederszĳde van Rupture vinden
we moeder Mazurka de Fooz terug en
moedersmoeder Ingenue de Fooz. Mazurka (v. Harisson) is geen keuringscoryfee zoals Gloire, maar wel een zeer
vruchtbare fokkoe van 88 punten. Op
een leeftĳd van vier jaar had ze al drie
kalveren gegeven. Haar eerste kalf kende Cantona als vader, haar tweede kalf
Liberal en haar derde kalf Langoureux.
Moedersmoeder Ingenue (Germinal de
Fooz x Gaietee de Fooz) is op het exterieurfont eveneens 88 punten waard. De
koe staat in de boeken als de moeder van
Messager de Fooz, ki-stier bĳ BBG. Deze
Bĳoutierzoon liet in zĳn vererving een
combinatie-index
gewicht-bespiering
van 114 punten optekenen en een karkasindex van 108 punten. Een volle zus
van Ingenu werd in 2013 nog provinciaal
kampioene te Libramont.
Wat vindt Coheur nu het meest terug in
het vaarskalf Rupture: moeder Mazurka
of vader Langoureux? ‘Met haar zeven
maanden en 280-290 kg, gaat het meer
richting Langoureux’, besluit Eric Coheur. l
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