FOKKERIJ BWB-INDEX

Bwb-index: winst voor

Jackpot en Reputé
CRV heeft ook een nieuwe lijst met de bwb-index
gepubliceerd, de tweede officiële publicatie. In de
top bij de fokstieren sluipt Jackpot ter Reybroeck
dichter bij de nummer één Giga du Bois Remont.
Sterke winst bij de fokstieren is er ook voor
Reputé de Roupage.
TEKST WIM VEULEMANS

I

n de lĳst met fokstieren (betrouwbaarheid hoger dan 65%) blĳft Giga du Bois
Remont (v. Daffyd) op nummer één staan,
hĳ verliest wel vier indexpunten en strandt
op 135. Zĳn verlies is volledig te verklaren
door een mindere fokwaarde voor bespiering. In top is er ook verlies voor Empire
d’Ochain (v. Implant), hĳ daalt met drie
punten tot een bwb-index van 128. Tussen
beide stieren nestelt zich de bekende Jackpot
ter Reybroeck, hĳ heeft een bwb-index van

131. De Vlaamse Bĳoutier-zoon is vooral
sterk in beenwerk (fw 113), heeft een goede
fokwaarde voor leeftĳd eerste inseminatie
(fw 104) en een fokwaarde van 111 voor
gewicht koe, wat neerkomt op veel groeikracht.
In de top drie staat nog een Vlaamse stier,
de bekende Falco van Zeldonk met een bwbindex van 128. Groeikracht en vruchtbaarheid zĳn zĳn grootste kwaliteiten. Beide
Vlaamse stieren hebben ondertussen een

De jonge Laureaat heeft een bwb-index die veel goeds belooft voor de toekomst

aantal zonen die ook vooraan in de toplĳsten van de bwb-index staan, weliswaar met
een lagere betrouwbaarheid.
Bĳ de fokstieren zĳn er nog een aantal goede nieuwkomers, waaronder Wilmots du
Falgi (v. Benhur) en Artdeco de Mahoney (v.
Jackpot), respectievelĳk met een index van
120 en 115. Winst is er met zeven indexpunten ook voor Attributzoon Reputé de
Roupage (bwb-index 114) en Resistant d’au
Chene (v. Partisan). Deze laatste wint vĳf
punten tot een bwb-index van 113.
Ondanks de kleinere populatie aan Belgisch
witblauw in Vlaanderen staan er maar
liefst zes fokstieren met roots in Vlaanderen in de top 20.

Invloed van lineaire beoordeling
Een nieuwe nummer één is er wel bĳ de
wachtstieren (betrouwbaarheid tussen 35
en 65%). Daar staat Imperialzoon Litige du
Sart met een bwb-index van 126 op kop.
Tegenover de vorige publicatie maakt hĳ
vĳf indexpunten winst. Een sterk beenwerk, veel bespiering en een goede eindbeoordeling gecombineerd met voldoende
groeikracht brengen hem op dit topniveau.
Verlies in de top is er dan weer voor Xylophone de Beauffaux, deze Fringantzoon verliest
drie punten tot een bwb-index van 112.
Grote winst is er in deze publicatie voor de
Vlaamse stier Lego van Terbeck (v. Idefix). De
sterke lineaire beoordeling van zĳn nakomelingen geven hem voor de bwb-index
een winst van maar liefst vĳftien punten
tot een bwb-index van 120. Ook Attributzoon Econome du Fond de Bois wint sterk tot
een bwb-index van 116.
De invloed van het verkrĳgen van fokwaarden lineaire beoordeling op basis van gepunte dochters kan een sterke invloed hebben op de bwb-index. Dat ondervinden
onder andere Imperialzoon Jackson van de
Stokerĳ en Attributzoon Kastaar van het
Bareelhof, die elk moeten inleveren op de
bwb-index.

Zeven debutanten
Ook bĳ de jonge stieren zĳn er wat nieuwe
namen op te merken in de top van de gepubliceerde lĳst. De kop wordt momenteel
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Sterk debuut met karkasgewicht voor Senateur
De breed inzetbare Octane-zoon Senateur de
Mehogne maakt een goed debuut in de CRVfokwaardepublicatie voor karkasgegevens.
Zijn zestig eerste nakomelingen die geslacht
werden, leveren hem een fokwaarde karkasgewicht van 105. Daarmee scoort de stier
bovengemiddeld.
Ook bovengemiddeld is de fokwaarde karkasgewicht voor de bekende Imperialzoon
Jet-Set van den Hondelee, gefokt door de
familie Van Ceulenbroeck uit Zwijnaarde.
Jet-Set debuteert met een fokwaarde van 101,

met een fokwaarde van 111 voor bespiering.
Daarnaast maken nog drie andere stieren hun
debuut, hun fokwaarde karkasgewicht ligt
echter lager dan het populatiegemiddelde.

Hoge fokwaarde vetbedekking

De Vlaamse stier Cuisine van de Otterhoeve
(v. Specimen), gefokt door Hedwig Redant,
houdt nog redelijk stand met een fokwaarde
karkasgewicht van 96, zijn fokwaarde vetbedekking – op basis van slachtgegevens – is
met 132 wel bijzonder hoog. Folon de Cras

Avernas (v. Panache) en Tigrou de Fermine (v.
Kimono) vervolledigen het lijstje met debutanten, respectievelijk met fokwaarden van 88
en 79 voor karkasgewicht.
De toplijst kent ook een nieuwe nummer één.
Met een winst van twee fokwaardepunten
springt Wilmots du Falgi (v. Benhur) over de
vorige nummer één, Ilot. Wilmots doet dit met
een fokwaarde karkasgewicht van 129.
De grootste winst is er voor Reputé de Roupage, deze Attributzoon stijgt met drie punten
tot een fokwaarde van 105.

van hun afstamming een verwachtingswaarde berekend voor de fokwaarden waarvoor nog geen dochterinformatie beschikbaar is.
Belangrijk om weten is dat van een stier
een bwb-index gepubliceerd wordt vanaf
het moment dat hij verschijnt in de Waalse
fokwaardepublicatie en dit tot hij tien jaar
oud is of minder dan tien nakomelingen
per jaar heeft. Is er geen fokwaarde voor
een kenmerk gekend, dan wordt deze fokwaarde als een verwachtingswaarde berekend op basis van de prestaties van de voorouders. Dit resulteert dan wel in een lagere
betrouwbaarheid. l
De volledige publicatie is te vinden op de
website van Cooperatie CRV:
www.Cooperatie-crv.nl

Falco van Zeldonk is met een bwb-index van 128 een topper
ADVERTENTIE

ingenomen door Matador de Bellefontaine
(v. Falco) die twee punten won tot een bwbindex van 121. Hij wordt op de voet gevolgd
door Laureaat ter Reybroeck (bwb-index 119),
een eerste van de vele Jackpotzonen in de
top van de lijst. Tussen al dat Jackpotgeweld zet Tetu de la Coue (v. Oiseau) zich met
een index van 115 goed neer.
Zeven stieren maken hun debuut in deze
publicatie, onder hen een aantal bekende
namen als Darko de Centfontaine (bwb-index
103) en Newton de Fontena (bwb-index 103).

Betrouwbaarheid in het oog
De betrouwbaarheid is belangrijk bij de
beoordeling van een stier en zijn index. Hoe
hoger de betrouwbaarheid, hoe beter de
fokwaarde de werkelijke prestatie zal benaderen. Van fokstieren zijn immers meer
data en prestaties van hun nakomelingen
bekend dan van de jonge stieren. Voor jonge stieren wordt op basis van de prestaties
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