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Genetische mutaties:
Fabroca past zich aan.

De mutaties die onlangs ontdekt werden en veran-
twoordelijk bleken voor de gebreken DMC 1, DMC � 
en het krommestaartsyndroom , hadden twee zaken 
gemeen : 1. de getroffen stieren waren diegene die de 
fokkers min of meer verwachtten en �.Fabroca was 
het minst getroffen centrum, omdat het in het verleden 
steeds verdachte bloedlijnen vermeden heeft. Erfelijk 
belaste stieren werden, zonder aarzelen, verwijderd uit 
de cataloog. 

Onze dank gaat naar de Universiteit van Luik voor hun 
bijdrage aan de vooruitgang van de selectie en de renta-
biliteit van onze bedrijven.

In het voorjaar van �009, heeft de universiteit het gen 
ondekt dat verantwoordelijk is voor proportionele 
dwerggroei. Zonder enige aarzeling en met groot 
vertrouwen liet Fabroca al zijn stieren testen (behalve 
de reeds SQT-positieve). Acht op vierentwintig waren 
positief. Deze positief bevonden stieren hebben allen 
een schofthoogte van + 8 en meer, Galopeur du Sartay 
uitgezonderd. 

Meer nog, een eerste analyse  wijst er op dat de stieren 
die Fabroca groot gemaakt hebben dank zij hun gestalte 
en groeikracht, positief getest zijn. (Istamboul, Diable 
en Dafydd, allen massaal verkocht en bijna niet meer 
voorradig). Andersom, stieren die uitgesloten werden 
wegens te traag groeiende kalveren (Blaky, Scoubidou en 
Opprimé) blijken geen drager te zijn van het dwerggroei 
gen. Dit lijkt onlogisch en is moeilijk te begrijpen!

Na interpretatie van de wetenschappelijke en volledige 
genetische analyse van de veestapel van mijn boerderij, 
waar vele dwerggen-positieve stieren werden gebruikt 

gedurende meerdere jaren, zijn dit mijn eerste bevin-
dingen:

1.  Het enige kalf, homozygoot voor het dwerggroei-
gen, dat op mijn bedrijf gevonden werd, heeft niet 
de lichaamsbouw van een dwerg, maar het is wel 
een kalf met groeivertraging en een minder goede 
conditie … zonder evenwel ziek te zijn. Kortom, 
het is het soort kalf dat men niet wenst en dat men 
dus beter kan vermijden.

�.  De heterozygote drager-stieren zijn gemiddeld veel 
groter dan de anderen. De wetenschappers stellen 
vast dat de mutatie in deze gevallen een positief 
effect heeft.

3.  Uit 139 analyses op mijn  boerderij, blijken 54 die-
ren drager te zijn (heterozygoot) en dus slechts één 
vertoont symptomen en is dus homozygoot. 
Wetende dat dit mutante gen afkomstig is van 
Galopeur des Hayons, de meest voorkomende stier 
in de BWB genetica, lijkt het bijna abnormaal dat 
er zo weinig dwerggroei voorkomt. Zou het dan 
ook niet nuttig zijn dit fenomeen volledig te door-
gronden, vooraleer men het kind met het badwater 
weggooit? 

4.  Van alle dieren met dwerggroei die in het kader 
van dit onderzoek op de universiteit onderzocht 
werden, zijn slechts 30% drager van deze nieuwe 
mutatie. Als deze ontdekking een doorbraak is, dan 
het is zeker niet de definitieve oplossing van het 
dwergroei-probleem in het BWB. 
Mij lijkt het verstandiger om een grote stier met 
dwerggroeigen , die in de meeste gevallen zijn 
groeikracht doorgeeft, te gebruiken dan een kleine 
niet-drager stier waarvan 80 % van de kalveren te 
klein blijven.

5.  De slimste keuze lijkt logischerwijs simpel: gebruik 
grote stieren uit de betere bloedlijnen die vrij zijn 
van erfelijke gebreken. Maar dan ... als iedereen 
hetzelfde doet, zal het ras herleid worden tot twee 
of drie bloedlijnen waardoor het inteeltprobleem 
alleen maar zal toenemen! Zou het daarom voor de 
kweker niet interessant zijn om via gerichte parin-
gen met stieren, drager van de dwerggroei factor, te 
trachten om de genetische variatie binnen het ras 
te bewaren? Wie zullen morgen de meeste gezoch-
te  dieren zijn op de fokveiling? Een Empire zoon 
of  een negatieve Giga zoon? Uiteraard diegene met 
de laagste inteeltgraad .... Al is het voor een veehou-
der belangrijk om voorzichtig te zijn , toch kan een 
fokker veel winst maken door via gerichte paringen 
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van de uitzonderlijke kwaliteiten van sommige dra-
ger-stieren te profiteren. Ter herinnering, paring van 
een positieve (één gen) stier met een negatieve koe 
geeft géén enkel risico op een dwergkalf: 50 % is vrij 
en 50 % is drager van één gen.

Dit overwegend, beslist Fabroca tot volgend beleid:

•  Transparantie: de namen van de 8 Fabroca stie-
ren die drager zijn van het dwerggroeigen werden 
direct bekendgemaakt. Het zijn: Istamboul, Diable, 
Dafydd, Galopeur, Rutabaga, Important, Jumbo en 
Giga. Alle andere stieren in de catalogi �009 en �010 
zijn negatief ... in tegenstelling tot wat sommige kwa-
tongen beweren! 

•  Handhaving: als je ziet wat Istamboul, Diable en 
Dafydd bijgedragen hebben aan het BWB-ras, dan 
zou het onverantwoord zijn om hun opvolgers geen 
kans te geven hun carrière verder te zetten, vooral 
omdat de eerste kalveren van Rutabaga , Important, 
Giga ... zo veelbelovend zijn. 

•  Vernieuwing: Rekening houdend met het suc-
ces van de positieve Fabroca stieren gedurende de 
vorige jaren en om dus het risico op paringen met 
het zelfde genetisch gebrek uit te sluiten, heb ik snel 
gereageerd. Er werd op geen inspanning gekeken 
om u tevreden te stellen…in de komende maanden 
zullen enkele nieuwe stieren geleidelijk aan beschik-
baar worden. Zij voldoen zoals altijd aan de gunstige 
economische parameters waarvoor Fabroca gekend 
is en zijn gegarandeerd vrij van de actueel gekende 
erfelijke gebreken . 

•  Kruising: Men moet het durven zeggen: de ontdek-
king van de mutaties verantwoordelijk voor gebreken 
leidt duidelijk tot een verbetering van het BWB-ras 
... terwijl evenwel het inteeltprobleem verergert. De 
universiteit heeft al drie nieuwe ontdekkingen aan-
gekondigd voor de komende maanden, waardoor de 
noodzaak om vers bloed in te kruisen nog zal toene-
men.  
Het huidige succes van onze Franse dikbilstieren is 
hiervan de illustratie . Fabroca wil op dit gebied de 
leider blijven door de uitbreiding van het assortiment 
met een nieuwe Parthenais stier met een fenomenale 
groei. De presentatie is voor later dit jaar, aangezien 
deze stier momenteel bij mijn vaarzen loopt. Alle 
Franse stieren in de cataloog zijn op de 4 mutaties 
in het BWB getest en zijn vrij. Daarentegen zijn zij 

allemaal homozygote dragers van het dikbil-gen.

Om te voldoen aan de eventuele vraag naar gesext 
sperma, heeft Fabroca, dankzij zijn talrijke partners, zijn 
aanbod kunnen uitbreiden met  gesext sperma van een 
Engelse stier met een fameuse stamboom. Indien de 
vraag naar dit product stijgt, zullen wij niet aarzelen om 
ook gesext sperma van andere stieren te produceren. 
Maar tot op heden zijn wij nog niet overtuigd van de 
economische meerwaarde voor de vleesveefokkerij.

U hebt het begrepen, na verrast te zijn door de resul-
taten van de dwerggroei-test, heeft Fabroca besloten 
positief te reageren om u alle kansen te bieden op een 
rendabele fokkerij in deze crisis-periode .

Tot uw dienst 

Namens het Fabroca- team en zijn partners, 

Benoit Cassart.

PS :  De zegel van het Herd-Book wordt gebruikt wanneer 
de gestalte en het gewicht zijn vastgesteld door het 
Herd-Book tijdens de officiële beoordeling in 2009.

Eén van de uitdagingen dit jaar was een geschikte 
vervanger te vinden voor Empire: met Cantona, 
is de opdracht vervuld.



Er zijn nog altijd liefhebbers voor…

KATANGA DU PRÉ ROSINE 
(geboren en aangekocht bij Jean-Marie en Jérémy Marot) 

BE0-60634070 / KI code: 15281  3 jaar, 1000 kg, 1,43m (+2)�

Lin. Beoordeling: Totaal score 88,3
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FANION DU RONCHY  
(geboren en aangekocht bij Edouard Materne in Chaumont)

BE6-86961311 / KI code: 15255 

3 jaar et 4 mannden, 1100 Kg, 1,47m (+5)�

Lin. Beoordeling: Totaal score 86,8

De populariteit van Fanion is lichtjes 
gedaald omdat hij soms vrij zware 
kalveren geeft bij de geboorte.

Men moet vermijden om dieren drachtig 
van Fanion in te vette conditie te laten 
afkalven. 

Fanion laat vandaag opnieuw 
van zich spreken door de 
kwaliteit en het gewicht van zijn 
oudste nakomelingen. Hij heeft 
een afstamming die een breed 
gebruik toelaat. Hij is opgegroeid 
als zoogkalf en werkt nu als fokstier in 
een kudde. Fanion is een ideale stier om 
kalveren van 15 dagen met hoge waarde 
te produceren.

Balto en Inexes staan niet bekend voor 
gestalte...

Vandaar dat zij gebruikt worden op grote 
koeien met gewicht in de afstamming.

Zijn voortreffelijke moeder Duchesse 
had 8 keizersneden in 9 jaar ! De halfzus 
van Katanga was 3de op de Nationale 
Prijskamp van Doornik in �005. Katanga 
is overal breed: hij is zwaar, lang en groot. 
Balto’s nakomelingen zijn gekend voor 
hun vlotte opfok...

-  Voortreffelijk compromis gestalte - 
gewicht - conformatie.

-  Voortreffelijke evolutie bij het ouder 
worden.

- Uitzonderlijke moederlijn.
-  Krachtige kalveren, goede 

zuigers met een goede 
conformatie.

-  Gemakkelijk gebruik (met name op de 
afstamming van Riant)

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Balto de
Steinbach

Duchesse
de PR.

80/88,2/85,1/
94/85/88,1

Artaban de St. F.

Trapiste de Steinbach

Inexes de le CDM.

Africaine ET du PR.

Leader du Carrefour

Tonalité ET de St. F.

Elkehard ET van de W.

Rengaine de S.

Noceur de la C.

Every day de la CDM.

Ministre du Bouchelet

Jacqueline du PR.

Banjo
du Ronchy
83 / 88,5 / 84 /
75 / 75 / 86,8

Danseuse
du Ronchy
78 / 85,8 / 82,9 /
90 / 75 / 85,4

Totem ET de Choc.

Affinée du Ronchy

Admirable ET de B.

Belle du Ronchy

Guliver du Coin

Nouvelle de Choc.

Sympa du Ronchy

Régulière du Ronchy

Fadaro des Frères

Libellule de Bizory

Inexes de la Croix

Sonde du Ronchy
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IPON DES PEUPLIERS
(geboren bij Alex Kinet te Coustemont en aangekocht bij Benoît Niesen te Gouvy) 

BE8-87355343 / KI code: 15323  24 mannden, 830 Kg, 1,36m (+4)�

Lin. Beoordeling: Totaal Score 88,7

Ipon is als een kloon van Dafydd, 
maar hij is meer dikbil en meer 
buiten origine dan zijn vader ! 
Het bedrijf Des Peupliers is één van onze 
favorieten omdat men er zoogkalveren 
houdt met een bijzondere aandacht voor 
gestalte en rusticiteit. Parfait de Jeneffe is 
een kleinzoon van Adagio.
Spijtig genoeg heeft Ipon een poot 
gebroken in de zomer van �008 en is 
daarom niet opnieuw beoordeeld in �009.

Stiermoeder Chipette des Peupliers  behoort tot de 300 koeien 
die buiten origine zijn in het witblauwe ras. Een krachtige koe die 5 
kalveren heeft op haar zevende jaar, die beschikt over een uitstekend 
moederinstinct, een mooie, kleine uier en een uitmuntende vitaliteit. 
Hier is ze in het gezelschap van Ipon’s kleine broer..

Finesse en gebruiksgemak

De eerste kalveren van Ipon zijn gemakkelijk op te fokken, 
van goede kwaliteit en heel mooi gekleurd...

Dafydd
d’Ochain

Chipette des
Peupliers

82/86,3/81,9/90/80
86,2

Gigolo d’Ochain

Adorée d’Ochain

Style de la Haie Mad.

Baladine des Peupliers

Herve de Prunscamp

Cascade d’Ochain

Istamboul de l’Orgelot

Friandise d’Ochain

Lion du Colas

Quantité de la H.M.

Parfait de Jeneffe

Tourterelle des P.

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+
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De superlatief !
De zwaarste van de officiële metingen van 2009

De grootste van de categorie 1+
De populairste, een wereldwijd succes !

De oudste en grootste origine van het ras !

EMPIRE D’OCHAIN 
(geboren bij Léo Cassart en aangekocht bij Jean-Pol Polet te Schaltin) 

BE1-60620310 / KI code: 15290  6 jaar, 1372 Kg, 
1,54 m (+10)�

Lin. Beooredeling: Totaal score 89

Foto Veeteelt Vlees

Eerste lichting kalveren bij Jean-Paul Polet te Schaltin (047�/79.15.49)
Talrijke kalveren eveneens te bezichtigen bij B. Rabeux (0484/05.14.�5), A. Willem (0479/43.�8.7�) en M. Lievens (081/40.00.�4)

Stier overleden :
BEPERKTE 

VOORRAAD !

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Implant
Beauffaux

Balise
d’Ochain

Réputé ET de My

Gageuse Beauffaux

Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Opium de Choc.

Magnolia de My

Calcium Beauffaux

Dragée Beauffaux

Agitateur de Somme

Déesse de l’Orgelot

Batman d’Ochain

Ydiote d’Ochain
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Dafydd d’Ochain 
N° 1 voor vitaliteit bij de kalveren.

Elancée du Vanova,
Een prototype voor het rasWat een koppel !

GIGA DU BOIS DE REMONT
(geboren bij Benoît Cassart te Porcheresse) 

BE5-92091659 / KI code: 15329 2 jaar 2 maanden, 1051 Kg, 
1,45m (+11)�

Lin. Beoordeling: Totaal score 86,9

GMQ 
RECORD !

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+

De recordhouder !
Een moeder van + 15 cm, tweevoudig nationaal kampioene van meer dan 1000 kg.
Een instant succes en kalveren die aan de verwachtingen voldoen ! 

Een uitzonderlijke evolutie
De zwaarste van het ras voor zijn leeftijd

Dafydd
d’Ochain

Elancée du
Vanova

Gigolo d’Ochain

Adorée d’Ochain

Ministre du Bouchelet

Vue du Vanova

Herve de Prunscamp

Cascade d’Ochain

Istamboul de l’Orgelot

Friandise d’Ochain

Opticien d’au Chêne

Jardinière du Bouchelet

Galopeur des Hayons

Nenette du Vanova
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IMPORTANT DE LA HASSE
(geboren bij J.P. Lequeux te Hamipré en aangekocht bij J. Cop te Morhet) 

BE6-87490906 / KI code: 15328  2 jaar 4 maanden, 924 Kg, 1,44 m (+8)�

Lin. Beoordeling: Totaal score 88,3

Iguanodon du Bois Rémont 
Afkomstig uit een uitzonderlijke 

moederlijn, kan hij de opvolging van zijn 
vader  Important verzekeren.

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+

De bevestiging !
Gemakkelijke origine – Uitzonderlijke vader

Vitaliteit – Vlotte opfok

Tétu des
Peupliers

Grande de
la Hasse

Rédacteur Allemoine

Reinette des
Peupliers

Eclair de la Hutte

Danseuse de la Hasse

Galopeur des Hayons

Ombrelle Allemoine

Merveilleux du Vivier

2568

Baron du Bois Bauloye

Venue de la Hutte

Banquier de la Mandebras

Aquarelle de la Hasse



JACKPOT TER REYBROECK
(geboren en aangekocht bij L. Lips, D. Lips en G. Hoflack) 

BE2-47529831 / KI code: 15338  2 jaar 1 maanden, 912 Kg, 1,42 m (+9)�

Lin. Beoordeling: Totaal score 89,3

JACKPOT, bovenaanzicht:
Jackpot woog 1030 kg op de leeftijd van �8 maanden.

Hij is een van de nieuwe smeedijzers die 
Fabroca in het vuur heeft!

De edele stukken bevinden zich in de rug en het gewicht in de 
voorhand..

Bij Fabroca is het niet alleen het achterste dat telt ! 

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

De revelatie !
Voorhand, rug en groei meer dan gemiddeld

Afkomstig uit het kweekprogramma van de professoren Lips en Hoflack
Grote kalveren met een uitzonderlijke finesse

Bijoutier ET
de Roupage

Narcisse
de Wihogne

Bruegel ET d’au Chêne

Sultane
de Roupage

Riverain ET de Wihogne

Théorie de Wihogne

Bourgogne de Somme

Tornade d’au Chêne

Electeur ET de H. Somme

Navette de Roupage

Buffalo de Pied de Veau

Joueuse de Wihogne

Partisan de Wihogne 

Obstruction de Wihogne
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RUTABAGA DE BEAUFFAUX
(geboren bij Jean Mailleux te Saint-Denis en aangekocht bij Marc Lenfant te Wicourt) 

BE0-92098509 / KI code 15327  2 jaar 11 maanden, 1080 Kg, 
1,48 m (+8)�

Lin. Beoordeling: Totaal score 88,8

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+

Kilo d’Ochain 
Afkomstig uit een uitzonderlijke 

moederlijn, kan de opvolging 
verzekeren van zijn  vader Rutabaga.

Grote klasse…erfelijk !
Voormalig zuigkalf en kuddestier

Geboren in een aanbevolen fokkerij 
Regelmatigheid van een grote vererver

Fringant ET
de Biourge

Omega de
Beauffaux

85/86/83/94/75/87

Vigoureux ET de St. F.

Bakara de Biourge

Bismuth des Prés Font.

Lettre de Beauffaux

Rameau ET de St. F.

Recette de St. F.

Bruegel ET d’au Chene

Riette de Biourge

Artaban de St. F.

Harpie ET

Armurier de My

Java de Beauffaux
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HEROS DU PEROY  
(geboren en aangekocht bij David Paquet te Ochamps)

BE1-87241954 / KI code: 15313 3 jaar 6 maanden, 1200 Kg, 
1,52m (+9)�

Lin. Beoordeling: Totaal score 88

Toison du Peroy 
Eerste in Libramont en in Brussel

Een ongelooflijke afkomst en dus 
kalveren overlopend

van kwaliteit en groeikracht !
Logisch toch ?

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

De nieuwe leider van Fabroca !
Vleeskwaliteit – Gemakkelijke opfok – Grote gestalte

Regelmaat van een grote vererver
Lengte en uitzonderlijke origine

Davidson
de l’Ecluse

Brillante
du Peroy

Ecrin de Saint-Fontaine

Davina du Haut
D’Arquennes

Spirou du Peroy

Toison du Peroy

Brutal de St. Fontaine

Bruyère et de St. Fontaine

Artaban de St. Fontaine

Orleans du Pachis Motte

Objectif du Peroy

Paprika du Peroy

Ministre du Bouchelet 

L’Orchidée du Peroy
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De vleesproductie !
Het prototype van het fenotype

Zuiger afkomstig uit een stam van zuigkalveren
Afkomstig uit een belangrijke fokkerij

JUMBO D’OCHAMPS 
 (geboren en aangekocht bij François en Nocilas Guillaule te Ochamps)

BE8-87464496 / KI code: 22643 21 maanden, 856 Kg, 1,38 m (+9)�

Lin. Beoordeling: Totaal score 87

Geboren in een fokkerij die belang hecht 
aan economisch beleid, grote gestalte, 
gewicht en goede afkomst, is Jumbo het 
prototype van het moderne BWB. 
Zijn moeder Eglantine was een zeer 
zware vaars van goede kwaliteit die drie 
superkalveren heeft gegeven met Complice. 
Zij was één van de laatste lievelingetjes die 
grootvader Guillaume bij zich gestald had, 
maar spijtig genoeg miste ze haar lineaire 
beoordeling. Jumbo, geboren in april, weidde 
op jonge leeftijd samen met zijn moeder 
gedurende het gehele seizoen zonder 
bijvoeding. Zijn moeder was dus  een goede 
voedster en hij had een een zeer goede 
voederomzet om op �1 maanden een top 
groeiprestatie neer te zetten.
Complice is een enorme kuddestier, zeer 
bekend omwille van het feit dat meer dan 
�0 van zijn zoons, geboren in de fokkerij 
d’Ochamps, verkocht werden voor de 
fokkerij! De speurtocht naar een van zijn 
zoons was een prioriteit voor Fabroca, 
die met dezelfde inspanning de Opium-lijn 
hervond.
Als zuiger en nakomeling van zuigkalveren 
produceert Jumbo veel sperma met prima 
levenskracht , tekenen die wijzen op een 
goede vruchtbaarheid, een noodzakelijk 
criterium voor rentabiliteit.

Complice d’Ochamps 
De voorhand van een rasverever!

Complice
d’Ochamps

Eglantine
d’Ochamps

Cubitus du Pré Rosine

Terminale
d’Ochamps

Baron du Bois
Bauloye

Braise d’Ochamps

Fausto et 9265 de Fontena

E.T. Sally 6739 du Pré R.

Opium de Chocquenee

Ordure d’Ochamps

Affuté et 4131 RY Ossogne

Faradiba et du Bois Bauloye

Kisinger

Parée d’Ochamps

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+
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ISTAMBOUL DE L’ORGELOT 
(geboren en aangekocht bij A. en B. Scohiez te Pipaix)    

HB955007140-42 / KI code: 8368  1,52m (+8)�, 1360 Kg 

Lin. Beoordeling: Totaal score 91,3

LICHTING 2010
Naar aanleiding van de ontdekking van het dwerggroei-gen en de aankondiging van drie 

nieuwe mutaties voor de komende maanden, heeft Fabroca beslist om zwaar te investeren 
in nieuwe stieren die vrij zijn van de actueel gekende erfelijke gebreken. Ten gevolge van 

hun jonge leeftijd, hun algemene conditie (sommige stieren verlieten pas de kudde bij het 
opmaken van deze cataloog) of hun geografische localisatie, zijn er van de meeste onder 
hen nog geen technische gegevens van de eigen prestatietoets, of lineaire beoordeling 

gekend. Deze cijfers zullen uiteraard ten gepaste tijde gepubliceerd worden. 
De nieuwe stieren zullen geleidelijk aan beschikbaar worden rond de jaarwisseling of 

begin 2010. Wij danken U voor uw begrip en hopen dat deze aflossing van de wacht u ten 
zeerste zal bevallen.

Ik wist dat mijn afstammelingen de 
zwaarste en de populairste waren binnen 
het BWB –ras, maar dat velen onder hen 

drager zijn van het dwerggroei-gen…

DAAR BEGRIJP IK NIETS MEER VAN

Agitateur
de Somme

Déesse de
l’Orgelot

Galopeur des Hayons

Prétentieuse
de Somme

Opticien d’au Chêne

Bienaimée de l’Orgelot

Christophe de l’Abbaye

Elite des Hayons

Précieux de Magraule

Limpide de Somme

Beaujolais de Halledet

Korine d’au Chêne

Riant

Idéale de l’Orgelot

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ MUT/+
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GAGNEUR DE WIHOGNE 
 (geboren bij P en JF Hocks en aangekocht bij N et JF Simon te Ouffet) 

BE7-61479358  19 mannden, 800 Kg, 1,34 m (+7)� DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

De Empire met originele bloedvoering !
Hyper groeikracht en zeer zware moederlijn.

Een echte rustieke kudde stier.
Gekocht op een referentie-bedrijf voor rentabiliteit.

LICHTING
2010

Empire d’Ochain :  
Empire is zeer gezocht voor zijn gestalte en zijn 
gebruiksgemak. 
Fabroca wil hem vervangen door zonen die ook 
voldoen aan deze twee criteria.

Empire
d’Ochain

Doucette
de Wihogne

Implant 8315 Beauffaux

Balise d’Ochain

Accord de Wihogne

Aerienne de Wihogne

Repute ET de My

Gageuse 8067 Beauff.

Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Rudger VH Gravehof

Ombrelle ET de Wihogne

Notez le ET du pont de M.

Pelerine ET de Wihogne
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INVINCIBLE DE MAURAGE 
 (geboren en aangekocht bij Jean en André Mantanus te Maurage)

BE9-55151375  4 jaar, 1300Kg, 1,54m (+10)� DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Invincible op de leeftijd van 10 maand 
Hij woog reeds 515 kg en werd... laatste op de 
Prijskamp te Ath.

Felicitaties aan de jury!

Op 1 jaar en 10 maand haalde hij reeds een 
schofthoogte van 1,44 m (+ 14)!

Op het moment van de foto loopt Invincible reeds 3 
maand in een kudde 
van 40 koeien.

De reus !
3 seizoenen in de kudde en 50 kalveren zonder zorgen.
De zeer oude en geweldige bloedvoering van Maurage.

Een enorme voorhand en reeds 1300 kg op 4 jaar.

fl

Cajoleur
de Rettigny

Doyenne
de Maurage

Cubitus du Pre Rosine

Paumette de Rettigny

Inflexible de Maurage

Becasse de Maurage

Fausto ET 9265 de Fontena

ET Sally 6739 du Pre R.

Viscourt d’Ochain

Mistinguette de Rettigny

Epatant de Ste Helene

Decidee de Maurage

Artaban de St Fontaine

Javelle de Maurage

LICHTING
2010
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MILOU (Rosemount Ceymore LAD) 
 (geboren en aangekocht bij Trevor Ashmore te Wexford in Irlande)

IE371366230235 12 maanden, 570 Kg, 1,25 m (+8)�

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Beechmount Suzi : 
1,40 m en 930 kg bij haar aankomst in het 
afmestcentrum.Haar moeder Atlanta werd 
verkocht naar Ierland en weegt heden nog rond de 
1000 kg.Comtesse de l’Orgelot nam deel aan de 
Nationale Prijskampen en is een Adagio dochter.

De Tintin !
Enorme vader en grootvaders

Enorme moeder, grootmoeders en overgrootmoeders
Fijnheid en perfectie

Tintin
de My

Beechmount
Suzi

Opium de Chocquenee

De My Rose de My

Luron 2800 du Coin

Atlanta de l’Orgelot

Frefot de Belle Eau

Labelle de Chocquenee

Ministre du Bouchelet

De My Lueure de My

De Somme Bourgogne

Du Coin Jarre du Coin

Istamboul de l’Orgelot

Comtesse de l’Orgelot

LICHTING
2010
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DYNAMITE (Solway View Dynamite ET)
 (geboren en aangekocht bij Kévin Watret te Annan in Angleterre)

UK581435200598 12 maanden, 620 Kg, 1,29 m (+11)�

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Blackstar : 
De eerste engelse stier die populair werd in 

België. Waarschijnlijk niet de laatste. 
Zijn moeder Bringlee bracht reeds 79 

nakomelingen voort waarbij ze steeds duidelijk 
haar hoogtemaat doorgeeft.

De vondst !
De volle broer van Blackstar … maar wel dwergroei vrij.

Moeder 1100 kg en 1,51 m,  kampioene van Engeland
Afkomstig uit een uitzonderlijke familie.

Foto Veeteelt Vlees

Baron du
Bois Bauloye

Bringlee
Sandy

Affute du Ry Ossogne

Faradiba du Bois
Bauloye

Elite de l’Orgelot

Bringlee Nestor

Orvet Bois de Baillonville

Papila

Guliver du Coin

Vertueuse de Biert

Joconde de l’Orgelot

Deesse de l’Orgelot

Pedro de Hodoumont

Bringlee Kitty

LICHTING
2010
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LORRAIN DE HOTTE
 (geboren en aangekocht bij Bruno Denis te Hotte, Fauvillers)

BE6-87677465 15 maaden, 670 Kg, 1,28 m (+6)�

Lin. Beoordeling: Totaal score 88,2
DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Fuseau Isle-le-Pre (1,50 m) : 
Als voormalig zuigkalf is de grootvader langs moederszijde 
van Lorrain evenals Galant d’Ochain, Fiston des Peupliers 
en Gigolo d’Ochain, een grote, rustieke stier bij uitstek.

Bruno Denis ziet bijzonder streng toe op de 
fokkwaliteiten van zijn veestapel en met resultaat.

Een fokbedrijf te bezoeken waard ! 

Waarover heel de wereld spreekt !
Zuigkalf, buiten origine en super compleet

Selectie gebaseerd op rusticiteit
Uitzonderlijke lengte, rug en voorhand

Galant
d’Ochain

90/88,5/82,6/88/80/
88,20

Ironie
de Hotte

90/85/81,4/87/75/
85,7

Fiston des Peupliers

Danseuse d’Ochain

Fuseau Isle-le-Pre

Fière de Hotte

Arlequin des Peupliers

Virtuelle des Peupliers

Gigolo d’Ochain

Annie d’Ochain

Dinar de St Fontaine

Cagoule Isle-le-Pre

Cliquet de Beemont

Debutante de Hotte

LICHTING
2010
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CANTONA (Boherard Cantona ET) 
 (geboren en aangekocht bij David Pearson, CO Laois en Irlande)

IE221157380755 9 maanden, 480 Kg, 1,19 m

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Boherard Alison 
Lin. Beoordeling.: 100/8�,8/85,�/93/80/88 :  
Alison, tot op heden nog niet verslagen op de ierse 
wedstrijden, meet 1,42 m (+ 13)� en weegt 892 kg 
op de leeftijd van 3 jaar en 4 maanden! Zijn moeder 
en grootmoeder (kampioene van Ierland) bereikten een 
schofthoogte van 1,50 m ! Quenelle is een dochter van 
Vigoureux en kleindochter van Mystérieux (Camphre)

Simply the Best !
Moeder, grootmoeder en overgrootmoeder buiten categorie

Afkomstig uit een ierse rustieke fokkerij 
Terugkeer naar de oude oorsprong van de Palenge van André Pétry

De zoon van Empire die 
zijn vader in de schaduw 

zal zetten !

Empire
d’Ochain

Boherard
Alison

Implant 8315
Beauffaux

Balise d’Ochain

Blak 5075 Baty Eprave

Boherard urelia ET

Repute ET de My

Gageuse 8067 Beauffaux

Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Baron du Bois Bauloye

Manie 6956 Baty Eprave

As de Trefle du Vanova

Castlecuff Quenelle

LICHTING
2010
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CYCLONE (Bluegrass Cyclone) 
 (In samenwerking met Philip Halhead van Norbreck Genetics)

13 maanden, 682 Kg, 1,29 m (+10)�

DMC I DMC II SQT NAN

+/+ +/+ +/+ +/+

Tamhorn Sumo : 
De grootvader langs moederszijde van Cyclone was, 
nationaal kampioen en zeer populair in Engeland vanwege 
zijn record gewicht en breedte : 1�00 kg op � jaar. Zijn 
promotie werd voor die tijd op originele wijze gevoerd...
Ridge Dean Navette was een van de zwaarste (>1100 Kg) 
en beroemste fokkoeien in Engeland.

Gesext sperma beschikbaar !
Kleinzoon van Bringlee Sandy, moeder van Blackstar

Kleinzoon van Tamhorn Sumo, 1200 kg op 2 jaar
Moederlijn: Ridge Dean: beste fokbedrijf van Groot-Brittanië

NIEW !

Bringlee
Waldo

Ridge Dean
Another

Bluey

Balto de Steinbach

Bringlee Sandy

Tamhorn Sumo

Ridge Dean Veronique

Artaban de St Fontaine

Trapiste de Steinbach

Elite de l’Orgelot

Bringlee Nestor

Affute du Ry Ossogne

Tonalite de St Fontaine

Artiste de la Gaiete

Ridge Dean Navette
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Huid 43 35 45 40 �9 38 40 �5 40 3� 35 35 50
Lengte 48 44 47 45 45 45 45 44 44 4� 43 43 50
Borstbreedte �5 3� �7 �9 �9 3� 38 30 30 34 33 34 50
Bekkenbreedte 40 38 3� 39 40 40 4� 38 39 41 41 38 50
Schouder 3� 35 33 3� 37 37 43 33 3� 37 37 39 50
Rug 3� �9 3� 35 3� 35 39 30 38 37 30 35 50
Rib 34 �8 �5 35 30 �5 35 �0 34 30 �7 30 50
Kruis 3� �9 37 �5 3� 3� 31 �0 30 �5 �3 34 50
Bekkenlengte 48 43 4� 43 43 44 44 4� 43 41 4� 41 50
Staartinpl �9 �8 �5 30 �5 �7 4� 17 �7 �5 30 �1 50
Dijen zij 43 40 40 38 41 41 43 38 4� 40 41 40 50
Dijen achter 41 38 35 38 40 39 4� 38 40 41 41 39 50
Beenwerk 35 3� 38 34 38 43 3� 3� 40 34 37 34 50
Schouderbeenw �5 �5 �5 �5 �5 �5 �3 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Ruglijn �5 �5 �8 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Voorb z.v. �8 �9 �8 �7 �9 �7 �8 �7 �9 �8 �7 �8 �5
Voork Zij-aanz. �5 �5 �5 �5 �5 �5 �7 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Achterb. z.a. �3 �� �3 �3 �7 �3 �8 �5 �� �� �� �3 �5
Achterk. Zij-aanz. �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Spronggewricht 31 �� �� �3 �9 �8 �8 �7 30 �7 3� �5 �5
Beweging �0 �0 �5 �� �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5
Conditiescore � 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 �
Schofthoogte 98 88 100 100 90 92 85 100 98 85 90 92 100

Bespiering 89.3 86.7 85.8 87 89.2 88,7 92 86 89.7 89.3 88,5 88,7 100

Vleestype 82.1 82.1 80.4 82 82.1 82.6 88.3 78 82.7 82.9 82,6 82.7 100

Beenwerk 89 85 92 94 90 93 92 96 88 92 88 95 100

Alg. voorkomen 80 80 75 75 80 80 90 70 80 80 80 80 100

Totaal Score 89 8�.8 8�.9 88 88.5 88,7 91.3 8� 89.3 88.3 88,� 88,8 100
MOEDERS :

Gestalte 83 78 100 85 90 8� 100 90 95 80 90 85 100
Bespiering 87.5 85.8 91.3 89.8 8�.� 8�.3 94.� 84,�  87 88.� 85 8� 100
Vleestype 81.� 8�.9 87.4 8�.1 79.� 81.9 87.3 81 79.9 85.1 81,4 83 100
Beenwerk 79 90 9� 9� 9� 90 95 94 89 94 87 94 100
Algemeen voorkomen 80 75 95 80 80 80 95 70 75 85 75 75 100
Totaal score moeder 8�.3 85.4 91.5 88,7 8�.� 8�,� 9�.8 85,3 8�.5 88.1 85,7 87 100

GEDETAILLEERDE LINEAIRE BEOORDELINGEN: SAMENVATTENDE TABEL

Opmerkingen :
- Alle noteringen werden door de inspecteurs van  AWE uitgevoerd. 

-  Deze tabel wordt ter informatie gegeven. Hij vestigt de aandacht op de kwaliteiten en de gebreken 
van elke stier.  Wanneer u de stieren onderling vergelijkt, relativeer dan de beoordelingen die soms 
met verschillende jaren tussentijd gebeurden, en die steeds strenger geworden zijn. Tussen de oudste 
beoordeling (Istamboul) en de meest recente, zijn reeds 10 jaar verstreken... 

-  Alle beschikbare Fabroca stieren zijn genetisch vrij van de gebreken SMA (DMC1) en “elektrisch kalf“ 
(DMC�) en SQT. De dragers van de dwerggroeifactor worden aangeduid met MUT/+.

-  Alle stieren Fabroca voldoen aan de meest strenge sanitaire voorwaarden. Zij zijn dus vrij van IBR, BVD, 
Brucellose, Leucose, Tuberculose, Paratuberculose, Q-fever...

-  De Franse KI-centra (Groupe Gènes Diffusion) waarmee wij reeds een �-tal jaar samenwerken en waar 
zich een honderdtal stieren bevinden, exporteren over de ganse wereld en beschikken over het meest 
moderne materiaal voor de productie en de kwaliteitscontrole van sperma.

-  De voor witblauwe stieren toegepaste normen zijn, op vraag van Fabroca, nog strikter dan voor de 
stieren van de melkrassen.
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ARTOIS, taureau charolais
typé m-h/m-h, né d’une mère cularde
 (geboren bij  Albert Merlet en aangekocht bij C. Toussaint te Recogne)

FR8521994361  2 jaar et 2 maanden, 980 kg, 1,42m

“Naar mijn mening zal de rundersector 
evenals de varkenssector evolueren naar een 
groter gebruik van kruisingen. De mengeling 
BWB - Parthenais - Charolais zou een goede 
cocktail moeten zijn: BWB levert de bespiering 
en de malsheid, Parthenais de gestalte en 
de fijnheid terwijl de Charolais zijn enorm 
groeipotentieel op een ruwvoerrantsoen en 
een meer uitgesproken smaak van het vlees 
aanbrengt. Het is slechts een advies... zonder 
pretentie ! 
 Wat zeker is, is dat ik reeds een 
100-tal  indrukwekkende, uniforme kalveren 
van Artois bekomen heb en dat ik deze stier 
zoveel als mogelijk verder zal gebruiken. Kom 
maar kijken !”
Marc Buydens, Geetbets - 
0495/57 79 49

Een Charolais zowel dikbil,
groot, zwaar als hyper fijn…

het is zeldzaam, maar dat bestaat bij Fabroca !

Artois en talrijke kalveren zijn te bezichtigen bij C. 
Toussaint te Recogne, waar Artois de uitgesproken 
favoriet is voor de komende jaren - 0495/226 492 

Topelius

Sheila

Rodin

Louisa

Nathan

Lorette

DE KRUISING MET  FRANSE STIEREN, GESELECTIONEERD 
VOLGENS DE BWB CRITERIA :

Een oplossing zoals een andere…voor de bedrijfsleiders.
Dankzij de magie van het heterosis effect :

De rusticiteit krijgt een boost en de superieure groeikracht is op de afspraak : 
We hebben nu de ervaring !

De Charolais Dikbil !:
De Fabroca stier met 100 % voldoening !

De referentie-kruising

DMC I DMC II SQT NAN Culard

+/+ +/+ +/+ +/+ m-h/m-h
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SANSONNET, taureau parthenais 
(geboren bij C. Proust en gekocht bij C. Toussaint te Libramont en J. Martin te Anloy)

FR8601141460

3 jaar 8 maanden, 1400 kg, 1,63m

De kalveren van Sansonnet bij Benoît Cassart: “Sansonnet ? Sommigen zijn teleurgesteld omdat zij mirakels verwachtten, anderen zijn zeer 
tevreden ! Men moet hem natuurlijk gebruiken zoals het hoort: op dieren met enorm veel bespiering in de origine en liefst de kalveren laten 

zuigen. Uiteindelijk is er geduld nodig, wanneer ze vetgemest zijn, zullen ze mooi zijn. Als ze jong zijn, beginnen zij eerst met groeien.”

Stierkalveren van Sansonnet bij Marc Buydens: 

0495/57 79 49

“Met Sansonnet verliest men een beetje dikte ten 
opzichte van het zuivere witblauw, maar men wint 
aan omvang, gewicht, fijnheid en levenskracht. Mijn 
kruisingen halen meer dan 300 gram dagelijkse 
groei EXTRA in vergelijking met mijn BWB . Voor de 
rentabiliteit, is dit het belangrijkste criterium.”
          Marc Buydens

Oural

Octavie

Mirador

Felicie

Lulu

Imperatric

Fagot

Eclipse

Tom Pouce

Baguenaude

Homard

Fleole

Furet

Uranie

De Parthenais Reus !:
De radicale oplossing om de gestalte terug te brengen !

Gewaarborgde finesse
Uitstekende evolutie en economische prestaties van de nakomelingen

DMC I DMC II SQT NAN Culard

+/+ +/+ +/+ +/+ m-h/m-h



ARBITRE
(geboren bij J. Chéné en gekocht via M. Bormans) 

 3 jaar 1 maanden, 1,60 m, 1300 Kg

Volante met links haar eigenaar J. Chéné pronkte op de officiële 
affiche van het Salon van Parijs in 2008 waar het Maine-Anjou ras in de 
kijker stond... De halfzuster van Arbitre werd nationale kampioene en 
woog 1�1� kg: groot als een boot !
In �009 was het Violette, de volle zuster van Arbitre die op haar 
beurt de nationale kampioenstitel behaalde. Zij woog 1�13 Kg.
Ter herinnering, Arbitre en zijn moeder werden eveneens 
nationaal kampioen in �00� en �007.
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De koning van de Rouges des Prés-dikbillen!:
Afkomstig uit een kampioenenfamilie

Uitzonderlijke gewichtsprestaties
Eerste veelbelovende kalveren

Okay

Rose

Giresse

Landile

Muguet

Nacinthe

Despoir

Volaque

Bison

Gourmandin

Judas

Eole

Findus

Drôle

Gebruikt op het bedrijf “ Bois de Remont” bij een veel 
te kleine Blacky-dochter, gaf Arbitre een mooie, grote 
fokvaars. DOEL BEREIKT !

DMC I DMC II SQT NAN Culard

+/+ +/+ +/+ +/+ m-h/m-h


