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Wij draaien  
de bladzijde om !
De voorbije 12 maanden waren ongetwijfeld de meest 
stressvolle in de geschiedenis van Fabroca. Nadat Fabroca 
zich reeds een stevige reputatie had opgebouwd voor 
fokstieren met massa, gestalte en rusticiteit, dook plots het 
schrikwekkend gen van de dwerggroei op. Niet alleen de 
nieuwe generatie bleek aangetast, maar eveneens oudere 
stieren die reeds een lange bevredigende loopbaan achter 
de rug hadden. Ik denk daarbij in het bijzonder aan Istamboul 
en Dafydd, die men heden ten dage steeds meer en meer in 
de stamboeklijnen terug vindt.

Na een jaar van twijfels aan de wetenschappelijke relevantie, 
beseffen we nu dat het gen voor dwerggroei een reëel 
probleem vormt en dat het aantal homozygote dieren 
sterk toeneemt. Economisch voldoen  deze dieren niet, hun 
aanwezigheid in de kudde drukt aanzienlijk de rendabiliteit 
van een bedrijf. Rendabiliteit is nochtans absolute prioriteit 
voor Fabroca !

Verwijder de gebreken 

Het steeds vaker voorkomen van hamarthoma, 
arthrogrypose en verlengde dracht in het BWB-ras dreigt 
dezelfde proporties aan te nemen. Na het oplossen van de 
problemen met kromme staart, DMC 1 en DMC 2, gaat 
de Universtiteit van Luik en meer bepaald het team van 
Professor Michel Georges proberen ons te helpen om het 
voortbestaan van het BWB-ras veilig te stellen door een 
toename van nieuwe gebreken voor te zijn. Wij danken hen 
daarvoor.

In deze omstandigheden kiest Fabroca ervoor , hoe 
moeilijk ook, alle stieren die drager zijn van één van deze 
zeven gebreken uit haar cataloog te verwijderen. Om 
het genetische potentieel van deze stieren , die vaak veel 
voldoening geven, te kunnen benutten, blijft Fabroca hen ter 
beschikking stellen aan die fokkers die hen op een gerichte 
en weloverwogen manier wensen in te zetten. De huidige 
top prioriteit van Fabroca bestaat erin om alle uitstekende 
stieren, die toch drager zijn, te vervangen door zonen die 
vrij van gebreken zijn. 

Het eerste voorbeeld hiervan is Iguanodon die Important 

opvolgt. Jonge, gebreken vrije zonen van Galopeur, 
Rutabaga, Héros en Jalon de Martinpré zijn reeds 
aangekocht…de speurtocht naar anderen gaat verder.

Het internationale succes van Empire d’Ochain en de 
blitscarrière van Cantona zorgen er voornamelijk voor 
dat deze bestaanscrisis financiëel kan opgevangen worden. 

Net als Istamboul en Dafydd, was Empire het doelwit 
van kritiek van de concurrentie. Toch blijken hun 
nakomelingen tot de meest populaire stieren van de 
concurrentie te behoren !  De populariteit van Harpon 
de l’Orgelot  (kleinzoon van Istamboul), van Ebloui de 
Wihogne (Dafydd) en Adajio de Bray (Empire) is een 
mooi voorbeeld van het feit dat  enkel dwazen niet van 
mening veranderen ! Een klein centrum zoals Fabroca 
mag daar trots op zijn. De kwaliteit van het selectiewerk 
van een KI-centrum vindt men eerder terug in de lange 
termijn resultaten dan in de show.

Vleeskwaliteiten benadrukken  
indien nodig

Anderzijds heeft Fabroca zijn gamma uitgebreid met twee 
grote, sterk bevleesde stieren. Zij zijn vrij van gebreken, 
groot van gestalte, lang, zwaar, zijn goed geproportioneerd 
en afkomstig van zware koeien. Dit alles schept de 
verwachting dat zij conformatie kunnen bijbrengen 
zonder het formaat uit het oog te verliezen. Conformatie 
moet niet het enige criterium zijn voor de selectie, toch 
is er eveneens nood aan stieren die geschikt zijn om ook 
dit criterium te verbeteren. Inattendu en Hercule zouden 
dit objectief ten volle moeten kunnen waarmaken. 

de genetische rijkdom  
Van empire bestendigen

Gezien de spermavoorraad vrijwel uitgeput is, was het 
tweede objectief dit jaar een waardige zoon te vinden 
om het «monument» Empire te vervangen. Dit was een 
moeilijke opgave, wanneer we de kracht van Empire 
wilden behouden : zijn opmerkelijke gestalte, goede 
afkomst, economische prestaties en gebruiksgemak. Deze 
opdracht werd reeds drie keer vervuld, aangezien na  
Gagneur en Cantona,  Fabroca nu ook Dandy, de grootste 
stier van het witblauwe ras, toevoegt aan zijn aanbod. 

het Vinden Van een nieuwe bloedlijn, 
buiten origine

Logischerwijs is er de noodzaak een opvolger te vinden 
voor Istamboul de l’Orgelot. Deze mythische stier ligt aan 
de grondslag van Fabroca, mede door zijn zoon Diable, 
zijn twee kleinzoons Dafydd en Empire , en zijn vele 
achterkleinzoons. Zoeken naar een nieuwe bloedlijn met 
gelijkwaardige eigenschappen dringt zich op. Ook deze 
derde doelstelling lijkt te zijn bereikt met Goulu de la 
Hasse. Ik zie hem wel uitgroeien tot de populairste stier 
van het komende seizoen. 

Ondanks zijn afkomst uit een reeds bekende moederlijn, 
blijft ook Jackpot een mooie gebruiksoplossing die 
veel voldoening schenkt. Noteer ook de uitzonderlijke 
ontwikkeling van Dynamite, waarvan de eerste kalveren 
vol ongeduld worden verwacht…
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het kruisingsaanbod Vergroten

Het witblauwe ras behoudt met gemak zijn leiderspositie 
bij de vleesrassen dankzij zijn opmerkelijke rendabiliteit. 
Het werk van Dr Carole Charlier en collega’s  van de 
Luikse universiteit heeft in belangrijke mate bijgedragen 
aan de duurzaamheid van deze leiderspositie. Dat neemt 
niet weg dat kruisingen met Franse dikbilrassen ook 
efficient kunnen zijn om de groeikracht en bloedvoering 
te verbeteren. Om aan de groeiende vraag naar kruisingen 
te voldoen verwezenlijkte Fabroca als vierde objectief de 
uitbreiding van zijn Franse aanbod door de aankoop van 
een nieuwe buitenlandse dikbil. Met prioriteit werd dit 
een charolais, aangezien deze blijkbaar de beste resultaten 
geven in kruising met het witblauw-ras. Hopelijk zullen de 
uitstekende prestaties en resultaten van ECOLO zijn naam  
opwaarderen…Graag wil ik u, aan het einde van dit overzicht 
bedanken voor uw trouw : ondanks alle tegenslagen werd 
het succes van Fabroca grotendeels behouden tijdens de 
laatste campagne. Ik mocht dus zeker niet het risico lopen 
u te ontgoochelen door af te wijken van mijn voornaamste 
richtlijn: uw rendabiliteit ! 

Tot uw dienst,  
Benoît

CAtAlOguS 2011
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goulu, een nieuwe lijn,
zwaar, rustiek en vrij van gebreken :

100% FABROCA !

AllE VORIgE FABROCA StIEREN
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CYClONE (Bluegrass Cyclone)
 (In samenwerking met Philip Halhead te Norbreck Genetics)

KI code: 765137, 2 jaar 6 maanden, 1098 kg, 1,47 m (+9)

lin. Beoordeling: totaal score 86,4

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

Liverhulme Nimbus ET

Artiste de la Gaiete

Ridge Dean Navette

Als Fabroca regelmatig gaat rond kijken over het Kanaal, dan is het 
omdat Engelse  witblauw fokkers, 20 tot 30 jaar geleden, hier op 
onze beste fokbedrijven enkel groeikrachtige en perfect correcte 
dieren kochten om hun BWB-fokkerij te starten.. Op deze gezonde 
genetische basis gebruikten ze steeds grote, zware stieren met 
onberispelijk beenwerk. De eerste Cyclone-kalveren  die in Engeland 
geboren werden, zijn levenskrachtig en regelmatig en veelbelovend. 

Bluegrass Centrefold,
de volle zus van Cyclone

De eerste kalveren van Cyclone geboren  
in Engeland zijn zeer levendig en regelmatig.

Ridge Dean, de 
moeder van Cyclone

Cyclone : de bevestiging !

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

30 maanden, 1098 kg, 1,47 m (+9) 1st KAt
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JACKPOt tER REYBROECK 
(geboren en aangekocht bij L. Lips, d. Lips en G. Hoflack te Lotenhulle)

BE2-47529831 / KI code: 764879, 3 jaar 5 maanden, 1172 kg, 1,49 m (+5)

lin. Beoordeling: totaal score 89,3

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

Waarom het moeilijk maken ? Als u op zoek 
bent naar een economische stier met alle 
goede eigenschappen als lengte, gewicht, oude 
gereputeerde origine, heb je hier een gevestigde 
waarde. Hij is gebruiksvriendelijk, laat een mooie 
evolutie zien en zijn populariteit gaat in stijgende 
lijn. Let op zijn buitengewone voorhand en ruglijn.

Het gewicht zit ook in de lengte
Kaki du Bois Rémont

De kalveren van Jackpot hebben alles  
om rendabel te zijn.

Jackpot : De vaste waarde !
WIHOgNE
gENEtICA

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

25 maanden, 912 kg, 1,42 m (+9)1st KAt
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MIlOu (Rosemount Ceymore LAD)
 (geboren en aangekocht bij trevor ashmore te Wexford in Ierland)

IE371366230235/ KI code: 765431, 22 maand, 842 kg, 1,39 m (+9)

lin. Beoordeling: totaal score 86,5

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

Milou : een cocktail van zware  origines

Milou is een van die zeldzame witblauwe stieren die enkel 
koeien van meer dan 900 kg en stieren van 1300 kg in de 
stamboom voeren. Uitgekozen  omwille van zijn zeer zware 
en rustieke achtergrond, vertoont Milou een groeikracht die je daar 
ook verwacht. Hij heeft een overvloedige spermaproductie waardoor 
hij reeds terug is in de kudde. Het eerste kalf voorspelt een schitterende 
toekomst.Zijn vader Tintin en zijn grootvader Opium hebben misschien 
wel de grootste koeien uit de geschiedenis van het Belgisch witblauw 
voortgebracht.Milou wordt aanbevolen voor meer bevleesde dieren.
Milou  heeft perfect beenwerk en is , ondanks zijn jeudige leeftijd, reeds 
een echte “chef” in de kudde zware d’Ochain koeien.

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 
de1000 kg.Comtesse de l’Orgelot nam  
deel aan de nationale prijskampen  
en is een Adagio dochter.

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

18 maanden, 698 kg, 1,33 m (+7) 1st KAt

Milou in werktenue op zijn werkterrein :
puurder naturel zal men moelijk vinden !
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Iguanodon : het resultaat van de Fabroca selectie !

IguANODON Du BOIS REMONt 
(geboren bij Benoît Cassart te Porcheresse)

BE2-47529831,  16 maand, 689 kg, 1,29 m (+6)
lin. Beoordeling: nog niet beschikbaar

Iguanodon is de eerste zoon van Important in een centrum 
en komt voort uit een uitstekende “d’Ochain”-moederlijn “. 
Zijn moeder is een dochter van Janvier de Warichet, meet 
1m45 (+13) en weegt bijna 1000 kg bij het verlaten van 
de weide. Haar grootmoeder is niemand minder dan de 
grootmoeder van Dafydd, een uitstekende dochter van 
Istamboul, die 920 kg woog op de leeftijd van 4 jaar. Net als 
Empire en Dafydd ontsproten uit de zorgvuldige selectie van 
de fokkerij d’Ochain, heeft Iguanodon alles in huis voor een 
grootse carriere…Als zoogkalf dat voorspoedig opgroeide, 
heeft Iguanodon nooit aanleiding tot zorgen gegeven.

Energie d’Ochain, 1m45 (+13) en 1034 kg
26 juni 2010 op de weide

Iguanodon werd ondanks zijn nog jonge leeftijd 
gekozen omwille van de kwaliteit van zijn moederlijn.

Important
de la

Hasse

Energie
d’Ochain

Tetu des Peupliers

Grande de la Hasse

Janvier de Warichet

Adorée d’Ochain

Rédacteur de l’Allemoine

Reinette des Peupliers

Eclair de la Hutte

Danseuse de la Hasse

Elkehard et van de W

Famine de Warichet

Istamboul de l’Orgelot

Friandise d’Ochain

D’OCHAIN
gENEtICA

NIEuW !

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

13 maanden, 531 kg, 1,24 m (+5) 1st KAt
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WOlFF Du DRAYON 
 (geboren en aangekocht bij roger despy te emines)

BE 4-92318468, 22 maand, 792 kg, 1,39 m (+9)

lin. Beoordeling: totaal score 86,3

Wolff : de inzet voor de toekomst

Alleen op basis  van zijn conformatie, zonder ernstige 
tekortkomingen en zonder overdaad, zou Wolff nooit in een 
spermaverdeelcentrum beland zijn.
Fabroca is echter oplettend voor enkele andere maatstaven 
dan de loutere bespiering, want daar heeft het witblauwe ras 
geen gebrek aan. Als zoon van een vader van 1m50 en met 
ook een zeer goede moederlijn achter zich, vind je bij Wolff 
onberispelijk beenwerk, een mooie lengte, krachtige vitaliteit, 
excellente vruchtbaarheid maar vooral ook gebruiksgemak.
Bij het afmesten vertonen de zonen van Tripoli vaak een 
hogere gemiddelde dagelijkse groei dan het gemiddelde van 
hun leeftijdsgenoten. Mambo du Drayon, ooit kampioen in 
Ciney, is de vader van Messire d’Ochain, nationaal kampioen 
2008 van Bertrand Cassart. Met Coquin, Séduisant en Mambo 
in de afstamming , kan de bespiering mettertijd alleen maar 
verbeteren. Over deze stier, geboren in een fokkerij, gekend 
om zijn bevleesde dieren, zal men ongetwijfeld nog spreken. 

Rosalie du Drayon, een fijne gevleesde.tripoli du Drayon, een machtige kuddestier.

Tripoli
du Drayon

Rosalie
du

Drayon

Ephata du Major

Orinne du Drayon

Coquin de St Hélène

Pervenche du Drayon

Parker du fond de Bois

Camelia du Major

Séduisant ET. de Fooz

Ortille de Hollogne

Goldorak ET de Fontena

Imposante de St Hélène

Mambo du Drayon

Kadeline du Drayon

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

17 maanden, 632 kg, 1,31 m (+6) 1st KAt

NIEuW !
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Hercule : de blikseminslag !

HERCulE DE MAHENNE 
(geboren bij Philippe Gilles te Celles, aangekocht via P. Colinet te scoville)

BE5-92288332 

28 maand, 912 kg, 1,39 m (+2)

lin. Beoordeling: totaal score 87,6

Hercule kwam bij ons met een levendige blik en vaste stap ondanks zijn 
zware voorhand. Met brede borst en sterke schouders heeft hij toch de 
fijne huid en een staartaanzet die typisch is voor goede bevleesdheid.

Er is ook economisch rendement voor deze dikbil : gestalte van +3, 
en met een uitzonderlijke lengte weegt hij reeds 912 kg op 28 maand, 
niettegenstaande hij in 2009 en 2010 ingezet werd als kuddestier.
Zijn eerste 15 kalveren groeien voorspoedig, zijn levendig en correct 
en vertonen al de belofte  van een  mooie bespiering. Hercule past 
perfect op de rustieke lijn eigen aan Fabroca, zoas Dafydd en Empire. De 
moeder van Hercule kreeg 6 kalveren met een uitstekende tussenkalftijd. 
Ze had voldoende melk en werd mager verkocht voor 2.225 € eind 
2009. Als voorvaders heeft Hercule twee uitstekende kuddestieren uit 
de fokkerijen  “de St Hélène” en “du Sart”, namen die garant staan voor 
goede oude origine.

Besace de Mahenne, een machtige, zeer vruchtbare koegentil de St Hélène werd kampioen te Chimay

Gentil
de St

Hélène

Besace
de

Mahenne

Dandi de St Hélène

Championne de St Hélène

Faucon du Sart

Tandresse de Mahenne

Lasso Van’t Kookshof

Imposante de St Hélène

Ebaucheur ET de Somme

Joliette de St Hélène

Guliver du Coin

Babette de Sart

Inexes de la Croix de Mer

Limousine de Mahenne

lICHtINg
2011

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

28 maanden, 912 kg, 1,39 m (+2) 1st KAt
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PHARAON bij het verlaten van de kudde op 30 juni ...
Hoe zal die er uitzien in prijskampconditie ?

PHARAON DE BEl AIR
 (geboren en aangekocht bij Pierre docquier te Verlée)

BE 0-92034535, 4 jaar en 5 maanden, 
1340 kg, 1,50 m (+5)

Pharaon : impulsieve aanschaf of meesterlijke zet?

Voor sommigen was Despote  in de geschiedenis van het BWB
de slechtste stier voor rusticiteit. Voor anderen was hij de beste omwille 
van zijn uitzonderlijke vermogen om gewicht en vleeskwaliteit tezelvertijd 
bij te brengen. Despote was drager van verschillende gebreken, Pharaon 
heeft er geen enkel. Despote werd reeds op jonge leefijd ingezet, Pharaon 
bracht reeds 4 seizoenen door in de kudde.
Zijn fokkerij is uitzonderlijk en probleemloos. Hij werd geboren in een
van de oudste fokbedrijven van het ras, die afstand gedaan heeft van zijn 
prijskamp-ambities om enkel nog te selecteren op formaat.
Een beetje zoals bij d’Ochain ... Pharaon is de nieuwe lieveling van Fabroca!
«Als ik mijn stieren selecteer, kijk ik in de eerste plaats naar degenen 
die nog nooit een spuit gehad hebben. Alles wordt genoteerd !»
Pierre Docquier 0476 36 38 51

PS:  We hebben niet geaarzeld om Pharaon in de cataloog te plaatsen,
niettegenstaande hij pas aangekocht werd. Hij heeft geen neusring, 
heeft nog nooit een touw aangehad en bracht de laatste drie winters 
buiten door ... Zullen we er in slagen deze ruwe diamant te slijpen om 
dan rietjes te produceren?
We hopen het echt!

Pharaon zijn afstamming 
behoort tot de geschiedenis 

van het witblauw ras: Fokkerij 
de Bel Air was reeds nationaal 

kampioen te Brussel in 1956
en heeft nooit vrouwelijk vee 

aangekocht.

Despote
de l’eau
d’Eppe

Morue
8179

de Bel Air

Cubitus du pré Rosine

Hirondelle de la p. Ferrière

Delasse de Mehogne

Grivoise de Bel Air

Fausto ET de Fontena

ET Sally du Pré R

Banco du pied de veau

Evita ET de la p. Ferrière

Aimable de Mehogne

Babette ET de Mehogne

Opium de Chocquenee

Ballade de Bel Air

lICHtINg
2011

Laatste offICIëLe
BeoordeLING door  

Het stamBoek :
Nog niet beoordeeld

Kg en
oude

origineG
ou

de
n 

medaille
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gOulu DE lA HASSE
 (geboren en aangekocht bij Jean-Pierre Lequeux te Hamipré)

BE 5-87189626, 5 jaar, 1250 kg, 1,50 m (+5)

lin. Beoordeling: totaal score 88,1

Goulu : het geschenk van de natuur !

Hij is geen afstammeling van Opium, Istamboul, Baron, Empire, 
Séduisant, Dandy, Urbi,…maar zonder ooit de kudde verlaten 
te hebben tussen de leeftijd van 17 maand en 5 en een half jaar 
haalt hij toch een schofthoogte van 1m50 en bijna 1185 kg in 
werkkostuum !
Hij is geen afstammeling van Radar, Lasso, Fausto, Brutal, Inexes, 
Osborne, Elsa, Brulot, Bourgogne, Biscuit,…maar toch beschikt 
hij over een moderne bespiering en exceptionele finesse !
Hij is een zoogkalf en kuddestier.  Zijn nakomelingen zijn 
regelmatig, rustiek, gemakkelijk groot te brengen, zeer lang 
en snelgroeiend. Net als hijzelf, kennen zijn dochters een 
gunstige evolutie naarmate zij ouder worden. Uitzonderlijke 
vruchtbaarheid ! Goulu  is een geschenk van de natuur aan het 
witblauwe ras !
Net als Empire zien we hier een stier wiens zonen de komende 
jaren  het meest zullen worden gezocht…Wedden ?
“Goulu is echt een stier zonder zorgen: de vitaliteit en 
het opfokgemak van zijn kalveren zijn uitzonderlijk”
Benoît François 0494 27 39 10

tetu des Peupliers, een genetica die
Fabroca absoluut wil verspreiden.

Geen gebreken, geen kleintjes, een homogeen 
lot fokvaarzen : is dat niet de toekomst ?

Tetu
des

Peupliers

Cabine
de la

Hasse

Rédacteur de l’Allemoine

Reinette des Peupliers

Serieux de Remich.

Taverne de la Hasse

Galopeur des Hayons

Ombrelle de l’Allemoine

Merveilleux du Vivier

2568

Napoleon de la Neuve Cou

L’imposante de Remich.

Olbert de Remich.

6931

BESCHIKBAAR 
VANAF 

OKtOBER 2010

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

5 jaar, 1185 kg, 1,50 m (+5) 1st KAt

Buiten
origine

G
ou

de
n 

medaille
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gAgNEuR DE WIHOgNE
 (geboren bij P en Jf Hocks en aangekocht bij N en Jf simon te ouffet) 

BE7-61479358/ KI code: 036750, 30 maand, 1033 kg, 1,43 m (+6)

lin. Beoordeling: totaal score 88,2

Gagneur : de droom van de vetmester !

Afkomstig uit een excellente moederlijn, is Gagneur een 
zeer vruchtbare kuddestier waarvan de eerste kalveren 
uitermate voldoen.
Empire, Accord, Notez-le en Savant: enkel grote 
economische prestaties!
« Gagneur was vorig jaar onze kuddestier. Sedert de 
eerste kalveren geboren werden, insemineren we nog 
enkel met Gagneur ... met uitzondering van te kleine, 
sterk bevleesde koeien waarvoor we Artois en Arbitre 
verkiezen, de Franse dikbilstieren van Fabroca ».
JF en N Simon, fokkers-vetmesters uit Ouffet 0472.03.12.12

gagneur de Wihogne,
een uitzonderlijk brede ruglijn.

Accord de Wihogne, een stier die, zoals Empire,
zwaar en rustiek fokt.

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

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

25 maanden, 894 kg, 1,41 m (+8) 1st KAt
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Cantona : nooit eerder gezien !

CANtONA (Boherard Cantona ET)
 (geboren en aangekocht bij david Pearson, Co Laois in Ierland)

IE221157380755/ KI code: 765411, 16 maand 25 dagen, 726 kg, 1,36 m (+13)

lin. Beoordeling: totaal score 90,4

Afkomstig uit een enorme moederlijn brengt 
Cantona vaak onverenigbare kwaliteiten 
samen: gestalte, gewicht, fijnheid (huid 45)
en bespiering (90,5). 
Empire, Black, As de trefle en Mystérieux 
(Camphre): brengen niets anders dan grote 
economische prestaties. De prachtige kop 
van Cantona alleen, is al een uitnodiging  
tot gebruik.

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

Boherard Alison 
Lin. Beoor.: 100/86,8/85,6/93/80/88 : 

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).

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

15 maanden 1 dag, 664 kg, 1,32 m (+10)  
1st KAt

Hoop

G
ou

de
n 

medaille

FABROCA - Catalogus 2011 / Bladzijde 13



Sandy geeft haar omvang (1108 kg         en 1,51m (+19) door aan haar nageslacht

DANDY (Brennand Dandy)
 (geboren en aangekocht bij JC WaLker te Clitheroe in engeland) 

22 maand, 946 kg, 1,48 m (+18)

lin. Beoordeling: totaal score 86,8

Samen wegen zijn ouders twee en een halve ton ! Samen bereiken 
ze +28 ! Zelf zal hij een ton wegen op zijn twee jaar. Als een van 
de grootste stieren van zijn ras, is hij de ultieme keuze voor eerder 
kleine, bevleesde koeien.
Hij heeft een fijne huid, is rond van rib en heeft en goede rug. Hoewel 
hij op heden niet de breedste is, heeft hij toch voldoende bespiering. 
We zijn benieuwd hoe hij er zal uitzien op volwassen leeftijd.

Dandy,
Een lengte en een gestalte nooit eerder gezien !

Empire
d’Ochain

Bringlee
Sandy

Implant 8315 Beauffaux

Balise d’Ochain

Elite de l’Orgelot

Bringlee Nestor

Repute ET de My

Gageuse 8067 Beauff.

Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Adequat de Somme

Joconde de l’Orgelot

Pedro de Hodoumont

Bringlee Kitty

Dandy : de gigant !

gESEXt SPERMA

BESCHIKBAAR

Laatste offICIëLe BeoordeLING  
door Het stamBoek :

22 maand, 946 kg, 1,48 m (+18) 1st KAt

Gestalte

G
ou

de
n 

medaille

NIEuW !
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DYNAMItE (Solway View Dynamite ET)
 (geboren en aangekocht bij kévin Watret te annan in engeland)

uK581435200598/ KI code: 765137 

25 maanden, 1080 kg, 1,45 m (+11)

lin. Beoordeling: totaal score 86,7

Zijn moeder, heel populair in Engeland, bracht meer dan 100 
kalveren voort waarvan een tiental het bracht tot K.I.-stier. Haar 
nakomelingen worden op openbare veilingen aan exorbitante 
prijzen verkocht. De hier aanwezige  genetische kwaliteiten zullen 
het witblauwe ras zeker iets bijbrengen. De evolutie van Dynamite is 
indrukwekkend en hij overtreft Giga voor de gemiddelde dagelijkse 
groei : 1080 kg op 25 maanden ! 
Hopelijk erven zijn Belgische kalveren die binnenkort worden 
verwacht wat van die kwaliteiten…. 

Sandy geeft haar omvang (1108 kg         en 1,51m (+19) door aan haar nageslacht

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

Adequat de Somme

Joconde de l’Orgelot

Pedro de Hodoumont

Bringlee Kitty

Blackstar broer van Dynamite :
De eerste Engelse stier  

die populair werd in België.
Waarschijnlijk niet de laatste… Photo Veeteelt Vlees

Dynamite : de stijgende kracht !

gESEXt SPERMA

BESCHIKBAAR

Laatste offICIëLe  
BeoordeLING  

door Het stamBoek :
25 maanden, 1080 kg,  
1,45 m (+11) 1st KAt

GMQ

G
ou

de
n 

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

BE1-60620310 / KI code: 764048, 6 jaar, 1372kg, 1,54 m (+9)

lin. Beoordeling: totaal score 89

Hij staat op nummer 1 in Frankrijk, Ierland en Engeland, is de zwaarste stier van zijn ras en vader van stieren die zeer gewild zijn in 
verschillende landen. Zijn naam zal de geschiedenis van het BWB tekenen, zoals die van Valseur d’Ochain in de jaren zestig. Er zijn 
nog slechts een paar honderd doses beschikbaar…

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

C
A
N
t
O
N
A

C
Y
C
l
O
N
E

D
A
N
D
Y

D
Y
N
A
M
I
t
E

E 
M 
P 
I 
R 
E

g
A
g
N
E
u
R

g
O
u
l
u

H
E
R
C
u
l
E

I
g
u
A
N
O
D
O
N

J
A 
C 
K 
P
O 
t

M
I
l
O
u

W
O
l
F
F

M
A
X
I
M
u
M

Huid 45 40 35 30 43 35 35 45 40 35 30 50
Lengte 44 48 47 46 48 45 45 39 44 48 45 50
Borstbreedte 32 29 25 30 25 32 29 33 N 30 32 28 50
Bekkenbreedte 41 36 38 39 40 40 41 39 I 39 38 37 50
Schouder 38 33 33 36 36 37 37 37 E 36 35 32 50
Rug 35 28 30 29 32 35 36 36 T 38 28 29 50
Rib 30 29 30 25 34 25 29 29 34 23 28 50
Kruis 32 28 29 30 32 30 28 25 B 30 28 35 50
Bekkenlengte 43 47 47 45 48 45 44 39 E 43 47 45 50
Staartinpl 30 20 28 22 29 25 30 30 S 27 33 25 50
Dijen zij 43 39 39 39 43 41 40 40 C 42 38 39 50
Dijen achter 42 38 37 37 41 40 40 40 H 40 39 37 50
Beenwerk 34 38 35 38 35 35 30 32 I 40 33 40 50
Schouderbeenw 25 25 25 25 25 25 25 25 K 25 22 25 25
Ruglijn 25 25 22 25 25 25 25 25 B 25 25 25 25
Voorb z.v. 27 29 30 27 28 30 29 26 A 29 30 28 25
Voork Zij-aanz. 25 25 25 28 25 25 25 25 A 25 29 25 25
Achterb. z.a. 23 22 27 27 23 23 22 25 R 22 23 27 25
Achterk. Zij-aanz. 27 25 25 25 25 25 25 25 25 28 25 25
Spronggewricht 27 28 27 28 31 29 21 25 30 28 25 25
Beweging 20 25 20 22 20 25 22 21 25 25 29 25
Conditiescore 3 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3
Schofthoogte 100 93 100 100 98 88 90 83 98 98 90 100
Bespiering 90.5 85.8 85.8 86.2 89.3 89.5 88.8 88.8 89.7 86.2 85.5 100
Vleestype 84 79.6 80.4 80.7 82.1 82 82.4 82.6 82.7 82 81.1 100
Beenwerk 92 90 91 90 89 89 89 88 88 80 91 100
Alg. voorkomen 85 75 75 70 80 80 75 80 80 70 75 100
Totaal Score 90.4 86.4 86.8 86.7 89 88.2 88.1 87.6 89.3 86.5 86.3 100

MOEDERS :
Gestalte 100 NEE NON NEE 83 83 83 80 100 95 98 78 100
Bespiering 86.8 B B B 87.5 87.8 86 84.8 86  87 87.2 86.5 100
Vleestype 85.6 E E E 81.6 83.6 82.1 78.9 84.3 79.9 81.4 85 100
Beenwerk 93 S S S 79 88 95 86 85 89 86 79 100
Algemeen voorkomen 80 C C C 80 80 75 75 75 75 75 80 100
Totaal score moeder 88 H H H 86.3 86.9 86.2 84.3 86.7 86.5 86.7 86 100

gEDEtAIllEERDE lINEAIRE BEOORDElINgEN: SAMENVAttENDE tABEl

Empire :
de 

legende !
Laatste offICIëLe  

BeoordeLING  
door Het stamBoek :

6 jaar, 1372 kg, 1,54 m (+9) 
1st KAt +

Stier overleden :
BEPERKtE

VOORRAAD !
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SANSONNEt, parthenais stier 
 (geboren bij C. Proust en aangekocht bij C. toussaint en J. martin te amay)

FR8601141460, 3 jaar en 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

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

gewaarborgde finesse
uitstekende evolutie en economische prestaties van de nakomelingen

uitzonderlijke vleeskwaliteit !

DE KRuISINg MEt  FRANSE StIEREN, gESElECtEERD 
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 !
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ARBItRE
(geboren bij J. Chéné en aangekocht via m. Bormans)  

5 jaar, 1,60 m, 1472 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 1216 kg: groot als een boot !
In 2009 was het Violette, de volle zuster van Arbitre die op haar 
beurt de nationale kampioenstitel behaalde. Zij woog 1213 Kg.
Ter herinnering, Arbitre en zijn moeder (1145 Kg) werden 
eveneens nationaal kampioen in 2006 en 2007.

Arbitre : De koning van de Rouges des Prés ! 
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 !
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ARtOIS, charolais dikbilstier
geboren uit een dikbilmoeder, type m-h/m-h, is zuiver dikbilgen

 (geboren bij albert merlet en aangekocht te C. toussaint te recogne)

FR8521994361 / KI code: 764549, 2 jaar en 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

Topelius

Sheila

Rodin

Louisa

Nathan

Lorette

Artois : de Charolais dikbil  !
DE FABROCA StIER MEt 100 % VOlDOENINg !

De referentie-kruising

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
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ECOlO
 (geboren bij GaeC Gauthe te moulin en aangekocht bij Jean-marie Gillon te mortroux) 

FR 5812209707, 12 maanden, 645 kg, 1,30 m

Werd geboren in een befaamde 
Charolais fokkerij, met regelmatig 
winnaars op nationale competities (350 
kalvingen per jaar). Ecolo is de kleinzoon 
van een voormalige kampioen van Parijs, 
zijn moeder is een zwaargewicht.
Zijn vleesmassa is indrukwekkend voor 
een stier zonder Blauw bloed in de 
aderen. Bij metingen door het Charolais 
stamboek woog hij al 383 kg op 210 
dagen en was een van de beste dieren 
voor gemiddelde dagelijkse groei.
Met een andere bloedvoering dan 
Artois,  heeft Ecolo alles om nog meer 
vlees aan te brengen dan zijn voorganger. 
Wacht maar...

Aramis

Sibelle

Tyrolien

Olympiade

Noceur

Ostie

Ecolo : de zeldzame parel !

lICHtINg
2011
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