D I ER R E P P O RTA G E

Benhur doorliep met gunstig gevolg alle vier fasen van het testprogramma

Tussentype wordt topper
Benhur du Champ Bouval combineert een allerbeste hoogtemaat
met een prima bespiering. Zĳn fokker zag in zĳn pupil geen kitopper. Het doorlopen van alle fasen in het pwf-programma bewĳst op objectief wĳze het tegendeel.
tekst Guy Nantier

B

enhur du Champ Bouval is een van de
weinige ki-stieren die een compleet
beproevingsverslag kunnen voorleggen.
De stier uit de ki-stal van BBCI doorliep
alle vier de fasen van het testprogramma
en laat nauwelĳks zwakke punten in de
vererving optekenen. De stier zelf – vrĳ
van de gekende erfelĳke gebreken –
combineert een allerbeste hoogtemaat
met een prima bespiering, wat als vrĳ
uitzonderlĳk bestempeld mag worden.
‘En hĳ geeft het ook nog door aan zĳn
nakomelingen’, merkt Gerard Bonduel,
directeur en mede-eigenaar van het kistation van BBCI, fĳntjes op.
Benhur liet op een leeftĳd van 47 maanden een gewicht noteren van 1291 kilogram en een schofthoogte van 153 centimeter of negen centimeter boven de
norm voor eerste categorie. De stier
werd door de ki-commissie van het
Waalse stamboek beoordeeld met een
excellentscore van 90,6 punten voor totaal exterieur. Op onderdelen kreeg hĳ
95 punten voor hoogtemaat, 89,8 punten voor bespiering, 87,7 punten voor
type, 88 punten voor beenwerk en 85
punten voor algemeen voorkomen.
Gerard Bonduel: ‘We hebben momenteel
al twee zonen in quarantaine staan die
wellicht in juni beschikbaar komen. Een
van de twee stieren bezit als moedersvader ki-stier Ilot du Bouchelet. Een pedigreecombinatie dus van twee stieren
die bovengemiddeld scoren voor karkasindex bĳ hun nakomelingen. Maar Benhur zelf staat nog steeds in onze stallen, hoor, en produceert sperma als nooit
tevoren.’

tweedekalfskoe die Crepin in 2008
drachtig van ki-stier Elan aankocht bĳ
zĳn schoonbroer Dominique Cosse. ‘Tot
dan fokten wĳ hier vlees op vlees in de
logica van wat we zagen op keuringsbedrĳven’, legt Crepin uit. ‘Maar ik was
hierdoor vanuit het oogpunt van rentabiliteit beland in een doodlopende straat.
Met Courtoise, die vrĳ was van de zeven
gekende gebreken, wilde ik nieuw bloed

in de veestapel brengen, hoogtemaat en
gewicht.’
Courtoise, geboren in oktober 2002,
kreeg op de leeftĳd van vier jaar een exterieurscore van 88,5 punten. Op onderdelen scoorde zĳ 88,5 punten voor bespiering, 82,5 punten voor type, 97
punten voor beenwerk en 80 punten
voor algemeen voorkomen. Crepin:
‘Courtoise leek sprekend – zonder haar
evenwel te evenaren – op de nationaal
kampioene uit 2013, de tienjarige Victoria de l’Escaille. Ook Courtoise was een
krachtige verschĳning met een zeer
breed bekken. De bespiering in de achterhand miste net als bĳ Victoria wel
diepte en scherpte in belĳning.’
Om dit laatste te compenseren spoelde
Philippe Crepin het dier met de ki-stier
Fétiche. ‘Fétiche heb ik altĳd een topstier gevonden vanwege zĳn fĳne vlees-
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Clayton van Perenhof (v. Benhur), 1a bĳ de stieren van 10 tot 18 maanden en kampioen in Affligem

Type Victoria de l’Escaille
Benhur werd geboren op het fokbedrĳf
van Philippe Crepin (60) in het Waalse
Villers le Gambon. De moeder was Danseurdochter Courtoise de St. Roch, een
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type. Maar ik kon hem op onze veestapel niet inzetten. De paringen zouden vanwege de aanwezigheid
van erfelĳke gebreken in de afstammingen veel te
veel uitval opgeleverd hebben. Met de aankoop van
Courtoise veranderde dat.’

Blue Berry, Beatles en Benhur
De embryospoeling met Fétiche leverde vĳf stieren
op. ‘Twee ervan gingen naar veehouders. Zelf hielden we drie stieren aan die heel verschillend in type
waren: Blue Berry, Benhur en Beatles’, aldus Crepin. ‘Blue Berry was van het super vleestype. Beatles was van het economische type, maar miste bespiering. Benhur was een mooi compromis van
beide, een tussentype.’
De fokker meldt dat Benhur bĳ geboorte 45 kilogram woog, mooi ontwikkeld was, gemakkelĳk was
in de opfok met drinkemmer en koemelk, maar van
het laatrĳpe type. ‘Zĳn bespiering zette hĳ pas aan
op latere leeftĳd.’
Blue Berry behaalde een 1a-plek op de jaarmarktkeuring te Ciney, Benhur een 1b-plek. Benhur en
Beatles verhuisden via BBCI-verkoper Serge Lempereur naar de ki-stallen van BBCI. Philippe Crepin:
‘Eerlĳk gezegd zag ik in Benhur geen ki-stier, wel in
Blue Berry. Maar dat zal wel liggen aan mĳn oude
fokvisie.’ Het invriezen van het sperma van Beatles
lukte niet, zodat de ki-organisatie hem verkocht
aan een veehouder, maar Benhur bleef wel op de ki.

Centrale rol Courtoise
Het fokbedrĳf van Philippe Crepin is vier jaar geleden overgenomen door zĳn zoon Guillaume (30).
Het bedrĳf telt nu 290 stuks vee, waarvan zestig procent witblauwen en veertig procent melkkoeien.
Guillaume timmert met zĳn witblauwen verder aan
de nieuwe fokkerĳkoers, ingezet door zĳn vader.
Guillaume: ‘Dat is een combinatie van hoogtemaat,
zonder extreem groot te gaan, breedte in de voorhand en een kwaliteitsbespiering in de achterhand.’
Courtoise, die al werd afgevoerd, is stammoeder in
het geschetste fokkerĳplaatje. Op het bedrĳf voeren
niet minder dan 48 dieren op haar terug, in eerste,
tweede of derde generatie; 26 nakomelingen zĳn
directe afstammelingen via zoon Benhur. Zo ook
Buffalo du Camp Bouval, een Benhurzoon uit een
dochter van Orpheon. De stier doet dienst als recuperatiestier. ‘Hĳ lĳkt als twee druppels water op zĳn
vader, ook in zĳn vererving: hĳ vererft ontwikkeling
en gewicht, fĳne bespiering en bovenal een gemakkelĳke opfok’, besluit Guillaume Crepin. l
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drachtduur
geboortegewicht
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vleesproductiekenmerken
bevleesdheid bĳ geboorte
bevleesdheid op 14 maanden
gewicht op 14 maanden
schofthoogte op 14 maanden
index gewicht-waarde op 14 maanden
karkasgewicht op 20 maanden
exterieurkenmerken nko
bovenbalkkenmerken
bespiering
vleestype
algemeen voorkomen
totaalscore
onderbalkkenmerken
schofthoogte
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lichaamslengte
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borstbreedte
smal
bekkenbreedte
smal
schouderbespiering
weinig besp.
rugbespiering
weinig besp.
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dĳen zĳaanzicht
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dĳen achteraanzicht weinig uitpuilend
beenwerk
grof
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boegig
ruglĳn
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O-benig
achterpoten
O-benig
spronggewrichten
recht
huid
dik
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X-benig
X-benig
sabelbenig
fĳn
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