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Benoît CASSART - Ferme du bois de Remont - 5370 Porcheresse - België
Tel.: +32 (0)478 27 29 26 / ben.cassart@skynet.be

www.fabroca.com

Op de koord  
of aan de top…   
evenwicht is van  
vitaal belang!



Je zou er gek van worden! Voortdurende kritiek op vleesproductie en -consumptie is alom 
tegenwoordig! De uitzending “Questions à la une” van de maand mei op RTBF vloeide over  
van laster en smaad. Spijtig genoeg weerspiegelt dit wel het huidige gedachtengoed. We 
moeten deze trieste evolutie stoppen door de foutieve informatie en stigmatisering waar wij 
slachtoffer van zijn, aan de kaak te stellen.

Jammer genoeg is er tijd  nodig om dergelijke ideeën te keren. Willen we nu overleven dan 
moeten we ons aanpassen aan de markt en de productiekosten beperken.

De vleesconsumptie daalt. Kwaliteit optimaliseren zou ons streefdoel moeten zijn, zodat we 
niet van de markt verdrongen worden door de buitenlandse concurrentie.

Mager en mals vlees met een maximum aan edele stukken vormen de kwaliteiten van ons 
dikbilras. Het is ook belangrijk dat dit vlees voldoende smaak heeft. De selectie naar extra 
bevleesdheid heeft binnen de BWB-populatie een grens bereikt. Bepaalde dieren zijn 
ondertussen zodanig extreem gespierd dat ze een vleeskwaliteit produceren die te mager blijft en 
dus te weinig smaakstoffen bevat. Deze dieren schaden het imago van ons ras en hebben geen 
bestaansreden tenzij als commerciële kruisingsstieren of ter verbetering van de conformatie bij 
te weinig bevleesde dieren. Vandaar dat selectie naar extreme bespiering nu niet meer ons het 
hoofddoel is. Indien we onze toekomst willen veilig stellen dan moet onze aandacht uitgaan naar 
de productie van mals, sappig, smaakvol, maar toch niet te vet vlees. 

Dit gecombineerd met meer groei, meer gewicht en voldoende karkasrendement uit dieren die 
zich lenen tot een gemakkelijke en goedkope opfok. Al deze eigenschappen zijn soms moeilijk 
te verzoenen. Selectie in de fokkerij is een evenwichtsoefening geworden!

De specifieke eigenschappen van ons BWB-ras bewaren en toch competitief blijven, is de 
uitdaging waarmee wij u willen helpen in deze periode van crisis. Om dat doel te bereiken 
zijn functionele kenmerken zoals vruchtbaarheid en opfokgemak nog steeds prioritair bij  
onze selectie.

Daartoe hebben we ons stierenaanbod verder uitgebreid, zodat iedereen zijn eigen evenwicht 
kan vinden… Toch is het geen toeval dat Nayakou, onze vruchtbaarste stier, die waarschijnlijk 
ook de beste groeikracht zal laten zien, de nummer 1 is in de verkoop. De markt evolueert naar 
een rustieke selectie, de soort die de reputatie van Fabroca gemaakt heeft.

Dank u voor uw vertrouwen. Laten we eindigen met een positieve noot: buiten Europa stijgt 
zowel de prijs als de consumptie van vlees. Hopelijk kunnen ook wij binnenkort genieten 
van deze mondiale tendens via nieuwe exportmarkten (zoals naarTurkije waar de import van 
jonge meststieren in de lift zit).  

Voor het Fabroca team,
Benoit

Alle stieren in de Fabrocacataloog zijn vrij van de 9 gekende eRFelijke geBReken. 

Video van meerdere stieren te bekijken op www.fabroca.com

de kwAliTeiT VAn heT VleeS mOeT Onze 
BelAngRijkSTe BekOmmeRniS zijn.

de smaak opnieuw centraal: wij verliezen ons hoofddoel niet uit het oog!
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miRAdOR de lA hASSe 
(geboren bij JP Lequeux in Hamiprés en aangekocht bij E. Kesteloot in Orcq) 

Be 8-26074058 / ki-code: 766153
23 maanden, 928 kg, 1,40 m (+9)

Geboren op 25/11/2009

eer aan de oudgedienden 
ze hebben de reputatie en het succes van Fabroca gemaakt door hun buitengewone prestaties!

Bij andere rassen zijn de geteste stieren vaak de meest gebruikte.
Bij het BwB wil men altijd iets nieuws… is dat wel verstandig?

dAndY (Brennand dandy) 
 (geboren en aangekocht bij JC WALKER te Clitheroe in Engeland)

Uk 1812640300526 / ki-code: 765733 

22 maanden, 946 kg, 1,50 m (+20) Lin. Beoordeling: Totaal score 86,8
Geboren op 07/07/2008

MASTIEKKLEURIGE 
RIETJES

Têtu des Peupliers

Rédacteur de 
l’Allemoine

Galopeur des Hayons
Ombrelle de l’Allemoine

Reinette des Peupliers
Merveilleux du Vivier

2568

Incrédule de la Hasse
Axa Do Biawet

Totem ET Chocquenee
Raquette Do Biawet

Galopeuse de la Hasse
Banquier de la Mandebras

Douceur de la Hasse

ZALMKLEURIGE  
RIETJES

CAnTOnA (BOheRARd CAnTOnA eT) 
 (geboren en aangekocht bij David Pearson, CO Laois in Ierland)

ie 221157380755 / ki-code: 765411
3 jaar 6 maanden, 1345 kg, 1,58 m (+15) Lin. Beoordeling: Totaal score 90,4

Geboren op 15/09/2008

RODE RIETJES

Empire d’Ochain

Implant 8315  
Beauffaux

Repute ET de My
Gageuse 8067 Beauffaux

Balise d’Ochain
Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Boherard Alison
100 / 86,8 / 85,6

93 / 80 / 88

Blak 5075 Baty Eprave
Baron du Bois Bauloye

Manie 6956 Baty Eprave

Boherard urelia ET
As de Trefle du Vanova

Castlecuff Quenelle

dYnAmiTe (SOlwAY View dYnAmiTe eT)
 (geboren en aangekocht bij Kévin Watret te Annan in Engeland)

Uk 581435200598/ ki-code: 765312
2 jaar 11 maanden, 1310 kg, 1,50 m (+9) Lin. Beoordeling: Totaal score 86,7

Geboren op 24/04/2008

MASTIEKKLEURIGE 
RIETJES

Op 35 maand  
reeds + 1300 kg!

Baron du Bois  
Bauloye

Affute du Ry Ossogne
Orvet Bois de Baillonville

Papila
Faradiba du Bois 

Bauloye
Guliver du Coin

Vertueuse de Biert

Bringlee  
Sandy

Elite de l’Orgelot
Adequat de Somme
Joconde de l’Orgelot

Bringlee Nestor
Pedro de Hodoumont

Bringlee Kitty

immenSe d’YVOiR
(geboren en aangekocht bij Georges Beguin in Sombreffe) 

Be5-92419159 / ki-code: 765990
2 jaar 8 maanden, 1175 kg, 1,54 m (+14)

Geboren op 02/09/2009

lengte record!

Héros du Peroy
Davidson de l’Ecluse

Ecrin de St Fontaine
Davina du Haut d’Arquennes

Brillante du Peroy
Spirou du Peroy
Toison du Peroy

Danseuse d’Yvoir
92 / 83,2 / 80,3
94 / 70 / 84,6

Vacarme d’Yvoir
Palpitant de Fooz

Oracle d’Yvoir

Tirade d’Yvoir
Soiffard des Pahys

Pétunia d’Yvoir

BLAUWE RIETJES

Empire d’Ochain
Implant 8315 Beauffaux

Repute ET de My
Gageuse 8067 Beauffaux

Balise d’Ochain
Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Bringlee Sandy
Elite de l’Orgelot

Adequat de Somme
Joconde de l’Orgelot

Bringlee Nestor
Pedro de Hodoumont

Bringlee Kitty
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Aladin: een pilootproject

AlAdin d’hOnTOiR 
 (geboren en aangekocht bij André Willem in Sommière)

Be 4-57323722 / ki-code: 768314
2 jaar 5 maanden, 1001 kg, 1,44 m (+6)

Geboren op 08/10/2012

WITTE RIETJES

De selectie van de Hontoir fokkerij is als het sterke karakter van André Willem: duidelijke 
doelstellingen en een rechte lijn om er te komen. Geen toegevingen bij de selectie van kenmerken 
die verband houden met de rendabiliteit.
Een kalf moet zuigen, een koe moet laten zuigen en kilo’s produceren met ruwvoer.
Het is geen toeval dat de Hontoir fokstieren vermaard zijn om hun efficiëntie in de kudde en goed 
scoren in het genomics-project. De gemiddelde dagelijkse groei van de Hontoir-kalveren behoort 
tot de top van het ras.

Aladin is een zware, complete stier wiens 
ouders en grootouders schofthoogte én 
bespiering combineren.

De eerste 3 dochters bij B.Cassart op Important,  
Sansonnet en Gagneur.  
Een mooi beeld van economische fokkerij.

Impartial d’Izier
Flash d’Izier

Haricot 3260 de Mehogne
Décision d’Izier

Ecartée d’Izier
Animé d’Izier

Coquine d’Izier
Tournure 
d’Hontoir

98 / 84,8 / 83
94 / 75 / 86,3

Harpon de l’Orgelot
Apache de l’Orgelot

Eglantine de l’Orgelot

Parure d’Hontoir
Mimosa d’Hontoir

Lentille 3681 d’Hontoir
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Anatol: gekleurd en droomprestaties!

AnATOl dU BOSQUeT 
 (geboren en aangekocht bij Philippe Royer in Grand Halet)

Be 3-50650639
15 maanden, 730 kg, 1,30 m (+8)

Geboren op 11/05/2014

Goede dieren en het beroep van slager zijn de passies van Philippe Royer. Op zijn fokkerij 
combineert hij grote gestalte uit de luikse de la Hesbaye lijn met rusticiteit die nodig is voor een 
fokker die over niet veel tijd beschikt. Anatol is geboren uit een zware wit-rug koe. 

Anatol is mooi getekend met een prima kop en onberispelijk beenwerk. Een wit-rug stier met 
grote gestalte, lang, zwaar, opgegroeid als zoogkalf en afkomstig uit andere zware foklijnen dan 
de traditionele Felicien of Parker lijnen, is een zeldzaamheid.

een wit-rug met hoogtemaat groeit niet aan de bomen!

Orval des 3 
Frontières

Lingot des 3 Frontières
Heroïque des 3 Frontières

Garce des 3 Frontières

Joliette des 3 Frontières
Empire d’Ochain

Honorable des 3 Frontières

Zizanie  
du Bosquet

Harisson ET  
de la Platte

Davidson de l’Ecluse
Cocinelle ET de Fooz

Zaza du Bosquet
Apache de l’Orgelot

Ophélie

zizanie aan de uier bij Zaza: kleur en gemakkelijke opfok zijn sterk erfelijk!zizanie, een zware rustieke koe van meer dan 900 kg... 
….die al haar kalveren gezoogd heeft!

RODE RIETJES

nieUw
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ediFiAnT dU POnT de meSSe
 (geboren en aangekocht bij H. en P-H. CHRISTOPHE in Fexhe le Haut Clocher)

Be 8-53712041 / ki-code: 767337 

24 maanden, 902 kg, 1,39 m (+6)
Geboren op 15/05/2011

Fokbedrijf “du Pont de Messe” van Henri en Pierre-Henri Christophe werd beroemd door 
enkele BWB top verervers zoals Notez-Le, Rocky en Orphéon. Precies deze origines vindt 
men terug in de pedigree van Edifiant. Vader Rocky, vermaard om zijn economische 
prestaties en overgrootvader Notez-Le, beroemd om de zware koeien die hij heeft 
nagelaten, waaronder de zwaarste nationale kampioene in de geschiedenis van het BWB. 

In de moederlijn vindt men uitsluitend zware koeien, zoals oa. ook bij Orphéon de zeer 
zware Usurière d’au Chêne (prijskampwinnares van meer dan duizend kilo). De moeder van 
Rocky behaalde nationaal een eerste prijs evenals de moeder en grootmoeders van Héros. 
Héros is een Fabroca-stier met sterke groei-prestaties bij zijn nazaten. Kortom, met een 
grote en zware fokstier als Edifiant, kan je moeilijk de bal mis slaan! 

edifiant is de lieveling van de fokkers-vetmesters die weten 
dat het gewicht zit in de lengte,rug en voorhand. 

edifiant: verzekerde waarde bij uitstek! TRAnSPARAnTE RIETJES

Rocky du Pont de messe
De referentie voor economische prestaties

Cavalière du Pont de messe Een goede, zware fokkoe uit een uitzonderlijke bloedlijn

Uitzonderlijk vruchtbaar!

Rocky du Pont  
de Messe

Bijoutier ET  
de Roupage

Bruegel ET d’Au Chêne
Sultane de Roupage

Nappée du Pont  
de Messe

Ubidet d’Aux Houx
Louise ET du Pnt de Messe

Cavalière du Pont  
de Messe

93 / 83,8 / 83,6
94 / 70 / 85,6

Héros du Peroy
Davidson de l’Ecluse

Brillante du Peroy
Urbanite ET du Pont  

de Messe
Notez le ET du Pont de Messe

Neige du Pont de Messe
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indice, uit de fokkerij du Cortil Gayot ,op haar achtste levensjaar nog in goede staat! Obus heeft goede herinneringen achtergelaten…en is ook de vader van Horace.

express: een brede voorhand! 

eXPReSS dU CORTil gAYOT 
 (geboren bij Philippe Melotte in Lathuy en aangekocht bij Bernard Lamblot in Noville-sur-Mehaigne)

Be 1-577698848 
27 maanden, 943 kg, 1,38 m (+2)

Geboren op 07/03/2014

Een passende stier, wanneer je vindt dat kilo’s in de voorhand en de borst zitten. Afkomstig uit 
een bekende fokkerij en op jonge leeftijd reeds opgemerkt door BWB-specialist Bernard Lamblot, 
heeft hij dat ietsje meer waardoor hij je kan bekoren.

Vader Grommit en grootvader Obus komen uit heel goede vrouwelijke foklijnen en zijn moeder 
Indice is een prima fokdier.

een van de eerst beschikbare grommit zonen uit een zéér goede 
maternale lijn.

Grommit Hof Ter 
Zilverberg

Adajio de Bray
Empire d’Ochain

Humaine ET de Bray
Clavier Hof  

Ter Zilverberg
Germinal de Fooz

Zappa Hof Ter Zilverberg

Indice du Cortil 
Gayot

Obus de Somme
Elan de St Fontaine

Libellule 7024 de Somme

Gadoue du Cortil Gayot
Casimir du Cortil Gayot

Accrocheuse du Cortil Gayot

RODE RIETJES

nieUw
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FAROUk de SAinT-AmAnd
 (geboren en aangekocht bij Marc Seutin in Saint-Amand)

Be 0-57040319 / ki-code: 767881
3 jaar 10 maanden, 1283 kg, 1,55 m (+11)

Geboren op 23/04/2012

Farouk: meer en meer gewild!

Farouk dochter bij Rabeux te Miécret. Farouk zoon bij Yvan Brouckaert te Ruddervoorde.

Andermaal een fokkerij die teruggaat tot het begin der tijden... bezienswaardig! Marc 
verhaalt de geschiedenis van Farouk tot in de jaren ‘50! De leiding van deze rustieke 
fokkerij ligt in de handen van  een man met een encyclopedische kennis. In de jaren 
‘50 was Marcs grootvader de eerste in de regio om te insemineren. Dit met eigen BWB 
stieren gekocht in de beste fokkerijen. De grootmoeder van Farouk was de beste koe 
van het toenmalige bedrijf. Jaguar, kleinzoon van Gaillarde de Saint-Fontaine, was een 
enorme stier die werd bekroond in Brussel en Libramont. Farouks vader stamt uit de 
fokkerij d’Yvoir, befaamd om grootte, goede soort en rusticiteit.
Overal in het land vertonen de kalveren van Farouk gelijkvormigheid in 
vleeskwaliteit, groeicapaciteit en gebruiksgemak.

Farouk is onbetwistbaar reeds een vaste waarde in de 
Fabroca cataloog en gaat een beloftevolle toekomst 
tegemoet!
Farouk heeft een enorme hoge bekkenmaat. Nederlandse wetenschappers zijn de 
mening toegedaan dat dit de natuurlijke kalving  bij zijn dochters gaat bevorderen.

PURPERE RIETJES

Hameau d’Yvoir
Jersey de St Fontaine

Osborne van Terbeck
Eden ET de St Fontaine

Fable d’Yvoir
Athlète d’Yvoir

Brillante d’Yvoir
Caroline  

de Saint-Amand
88 / 86,5 / 84,5
92 / 75 / 87,3

Hardy de Monfat
Epatant ET des Templiers

Décorée de Monfat

Florence de St Amand
Jaguar de St Amand

Carolina de St Amand
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empire heeft door zijn talrijke nakomelingen zijn stempel op het BWB-ras gedrukt.  
Eén van hen is Gagneur.

2650 de Valduc, zoon van Gagneur, geboren bij B. Lamblot en eigendom  
van M. en V. Fisenne, kampioen te Clavier.

gAgneUR de wihOgne 
 (geboren bij P en JF Hocks en aangekocht bij N en JF Simon in Ouffet) 

Be 7-61479358/ ki-code: 036750
30 maanden, 1033 kg, 1,43 m (+6)

Lin. Beoordeling: Totaal score 88,2
Geboren op 08/10/2007

Een stier die een grootsere carrière verdiende. Hoewel hij overschaduwd wordt door andere  
Empire-zonen, stelt hij nooit teleur, zodat fokkers hem blijven inzetten. 

Hij brengt steeds vooruitgang en paart vitaliteit aan opfokgemak. Hij is zwaar in de voorhand 
en zijn dochters winnen met de leeftijd goed aan volume en kilo’s en zijn uitstekende 
moeders. 

Vleesveefokkers die de Empire-lijn gebruiken, doen een heel goede investering met 
Gagneur. Actueel zijn het stieren zoals hij die een verzekerde rendabiliteit kunnen leveren.

gagneur: regelmaat en vooruitgang WITTE RIETJES

BePeRkTe VOORRAAd

Empire d’Ochain
Implant 8315 Beauffaux

Repute ET de My
Gageuse 8067 Beauffaux

Balise d’Ochain
Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain

Doucette de Wihogne
83 / 87,5 / 81,6
79 / 80 / 86,3

Accord de Wihogne
Rudger VH Gravehof

Ombrelle ET de Wihogne

Aerienne de Wihogne
Notez le ET du Pont de Messe

Pelerine Et de Wihogne
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golden Bull: uitzonderlijke pedigree  
en dito kalveren!

gOlden BUll de BieRwA 
 (geboren en aangekocht bij Hubert Duchêne en Didier Pierrard in Maffe)

Be 5-57354993 / ki-code: 768718
36 maanden, 1044 kg, 1,42 (=)

Geboren op 28/02/2013

Moeder nationaal kampioene, zuster provinciaal kampioene...evenals hijzelf provinciaal kampioen in 
2014 in Ciney. Voeg hierbij de kampioenen verspreid in zijn vaders stamboom en je hebt één van de meest 
succesvolle pedigrees van het ras. Het voornaamste nochtans is dat hij een zorgenvrij zoogkalf was, hij is 
stevig en zwaar, heeft een goede deklust, en produceert regelmatige en levendige nakomelingen. Je kan er 
reeds een twintigtal beoordelen tijdens een bezoek aan de mooie fokkerij van Hubert Duchesne en Didier 
Pierard in Maffe. Drie gepassioneerde generaties fokkers kunnen er je een rondleiding geven...

Aphrodite 5 jaar oud.
Nationaal kampioene bij de 
vaarzen te Libramont in 2008.

Na Golden Bull en Eristoff, is Hollywood de Bierwa de derde nakomeling van 
Aphrodite die kampioen werd te Ciney.  

Zij weegt op 30 maand 797 kg en heeft een gestalte van + 10.

De eerste kalveren van Golden Bull volgen de familietraditie. Hier,  
Invention de Bierwa, eerste te Ciney.

GELE RIETJES

Attribut  
du Fond de Bois

Imperial de l’Ecluse
Germinal de Fooz

Davina du Haut d’Arquennes
Orageuse ET du Fond 

de Bois
Calimero ET 6551 de Mehogne

Formule Et du Fond de Bois

Aphrodite de Bierwa
83 / 89,2 / 85,6
90 / 85 / 88,8

Fétiche d’Izier
Emigré de St Fontaine

Consigne d’Izier
Ossature 8603 de 

Bierwa
Radar ET van Terbeck

Javeline 2983 de Bierwa
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hORACe de hAUTe-SOmme
 (geboren en aangekocht bij Jacques en Marie-Paule Lievens in Hingeon)

Be 2-50634742 / ki-code: 768502
37 maanden, 1103 kg, 1,44 m (+2)

Geboren op 22/01/2013

Zijn moeder is één van de historisch befaamde koeien van het BWB-ras...
voortgebracht door de uitstekende vrouwelijke foklijn van Jacques en Marie-Paule 
Lievens, top in België. Zij combineert ongelooflijk goed de vleeskwaliteiten nodig 
voor de prijskampen met economische kwaliteiten als schofthoogte en gewicht.  
Algemeen regionaal kampioene  en twee keer nationaal eerste staat reeds op 
het conto van de volle zuster van Horace. Broer Grenat trok de aandacht van alle 
kenners tot hij zijn poot brak. Horace heeft een uitzonderlijke voorhand, rug en 
lengte. Zijn eerste kalveren weerspiegelen de familiale kwaliteiten.

zijn moeder stamt uit een exceptionele foklijn en is één 
van de beste koeien in de geschiedenis van het BwB-ras! 

horace: Iedereen is het er over eens!

Kalveren van Horace bij Jacques Lievens. Er stonden er zo vijftien klaar voor de foto...
indrukwekkend!

Kalveren van Horace bij Jean Borlon te Buissonville.

Obus de Somme
Elan de St Fontaine

Brutal de St Fontaine
Aspirine de St Fontaine

Libellule 7024 de Somme
Lasso van’t Kookshof

Ferveur ET 5476 de Somme
Aurore de Haute 

Somme
100 / 91 / 88,4
94 / 90 / 91,2

Paysan 0014 de Fontena
Artaban de St Fontaine
Milady 3672 de Fontena

Serena 4560  
de Haute Somme

Brutal de St Fontaine
Monaco 0916 de Haute Somme

RODE RIETJES



g
R
O
e
i

FABROCA - Catalogus 2017 / 12

hUlk eT BAllinAkill
 (geboren en aangekocht bij John Maher in Ierland)

ie 301080770385
29 maanden, 1098 kg, 1,42 m (+4)

Geboren op 26/09/2013

Moeder had een karkasgewicht van 635 kg en zijn grootmoeder, eertijds de zwaarste 
BWB koe van Ierland, 726 kg. Hulk is het prototype van de moderne BWB: zeer lang 
en heel breed in rug, voor-hand en bekken. hij heeft alles in huis om de zwaarste 
Fabroca stier te worden. Zijn eerste kalveren geven volledige voldoening bij B. 
Cassart. Vanwege zijn geblokte conformatie geeft Hulk de beste resultaten indien 
gecombineerd met goed getypeerde koeien. Zijn huid is heel fijn.

hulk: jackpot-kracht

Popeye, de grootmoeder van Hulk was de zwaarste BWB koe van Ierland.  
ze woog 726 kg karkas!

Castlecuff, de moeder van Hulk is een excellente Janvier dochter van meer dan 1000 kg!

Jackpot 9831 ET  
Ter Reybroeck

Bijoutier ET  
de Roupage

Bruegel ET d’Au Chêne
Sultane de Roupage

Narcisse de Wihogne
Riverain ET de Wihogne

Théorie de Wihogne

Castlecuff Drew ET

Janvier 8515  
de Warichet

Elkehard ET van de W
Famine 8205 de Warichet

Popeye S Una ET
Notez-le ET du Pont de Messe

Popeye S Ruby

nieUw

PURPERE RIETJES
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hurricane: bevestigd in Ierland!

hURRiCAne (BOheRARd hURRiCAne eT) 
 (geboren en aangekocht bij David Pearson, CO Laois in Ierland)

ie 221157321244 / ki-code: 768919
29 maanden, 1046 kg, 1,45 m (+7)

Geboren op 20/09/2013

Alle kwaliteiten werden teruggevonden in Hurricane toen men hem kampioen 
kroonde in Ierland: omvang, breedte, bevleesdheid, finesse en hoogtemaat.

het ierse ki-centrum dovea is mede-eigenaar van 
hurricane. hij werd massaal gebruikt in ierland. zijn 
kalveren geven veel voldoening. ze zijn niet te zwaar 
bij de kalving, zeer levenskrachtig en ontwikkelen 
heel goed.

Harisson ET  
de la Platte

Davidson de l’Ecluse
Ecrin de St Fontaine

Davina du Haut d’Arquennes

Cocinelle de Fooz
Fausto de Fontena
Angelique de Fooz

Ballinakill Beauty
Janvier de Warichet

Elkehard van de Wolf.
Famine de Warichet

Boherard Vanessa
Visconti de St Fontaine

Castlecuff Norah

hurricane werd kampioen in Ierland. Stierkalf uit de volle zuster van Cantona

ORAnJE RIETJES



B
U
i
T
e
n
 
O
R
i
g
i
n
e

g
R
O
e
i

FABROCA - Catalogus 2017 / 14

igUAnOdOn dU BOiS RemOnT 
(geboren bij Benoît Cassart in Porcheresse) 

Be 5-92291845 / ki-code: 765731
3 jaar 4 maanden, 1198 kg, 1,51 m (+8)

Geboren op 02/12/2008

Vader Important heeft goede herinneringen nagelaten en de moeder, 
afkomstig uit de d’Ochain fokkerij, is een gedenkwaardige koe... net als haar 
grootmoeder, niemand minder dan de moeder van Dafydd. Dat kan alleen 
maar goed gaan! Aan zijn afstammelingen te zien, gaat het inderdaad goed! 

Als je iets ziet in de fokkerijstrategie van 
Fabroca, probeer dan iguanodon eens! hij is als 
het ware ontworpen voor de Fabroca cataloog.

Deze prima zoon van Héros, een beetje in de schaduw van Immense, is te zien op de internet site 
van Dovea. Zijn waarde komt vooral tot uiting bij kruisingen. Ook kwekers die hem inzetten in 
raszuivere fok, zijn opgetogen. Geen wonder want deze Héros-zoon komt uit een goede foklijn 
van het bekende  bedrijf d’Ozo van Jean-François Rouxhet. Voordelig geprijsd legt deze stier een 
uitstekende prijs-kwaliteit verhouding voor in deze tijd van crisis.

ORAnJE RIETJESiguanodon: hij brengt zware koeien voort 

irish: uitstekend zowel bij kruisingen…  
als bij raszuivere fok.!

Important de la Hasse
Têtu des Peupliers

Rédacteur de l’Allemoine
Reinette des Peupliers

Grande de la Hasse
Eclair de la Hutte

Danseuse de la Hasse

Energie d’Ochain
100 / 86 / 84,3
85 / 75 / 86,7

Janvier de Warichet
Elkehard et van de W
Famine de Warichet

Adorée d’Ochain
Istamboul de l’Orgelot

Friandise d’Ochain

Heros du Peroy
Davidson de l’Ecluse

Ecrin de St Fontaine
Davina du Haut d’Arquennes

Brillante du Peroy
Spirou du Peroy
Toison du Peroy

Goldstar Ulrika
Torrero du Grand Courty

Diabolo van Terbeck
Odyssée du Grand C.

Goldstar Anibal d’Ozo
Séduisant de Fooz
Prévoyante d’Ozo

Uitstekende moederlijn, zeer goede kalveren!

iRiSh COFFee (heatherview don eT) 
 (geboren en aangekocht bij Thomas Fitzgerald in Ierland) Stier in mede-eigendom met het Ierse KI-centrum DOVEA

ie 2211207 / ki-code: 766151
17 maanden, 742 kg, 1,33 m (+8)

Geboren op 20/09/2009

ZALMKLEURIGE RIETJES
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irish: uitstekend zowel bij kruisingen…  
als bij raszuivere fok.!

james Bond: vrouwelijke lijn!

jAmeS BOnd Vd jORChRiShOeVe 
 (geboren en aangekocht bij Dries Timmerman in Jabbeke)

Be2-17251155
18 maanden, 787 kg, 1,32 m (+6)

Geboren op 23/08/2014

In 2016 werd zijn moeder eerste in Libramont. Op de leeftijd van 3 jaar, na James 
Bond gezoogd te hebben, woog ze 909 kg en nu ze 4 jaar oud is weegt ze 1050 kg. Op 
hetzelfde kampioenschap woog grootmoeder Carine 1140 kg… en de drie generaties 
daarvoor rondden eveneens de kaap van 1000 kg. Op 11 maand gaf de stier reeds 
kwaliteitsvol sperma en hij werd vader op 20 maand. Hij verenigt alle economische 
kwaliteiten: gestalte, lengte, correctie, mooie kop, hij brengt bespiering bij en 
zijn eerste twee kalveren, heel correct, dronken helemaal alleen! Je hoopt een 
zeldzame parel te hebben gevonden…maar omwille van zijn vaderlijke afstamming 
kan je het gebruik van James Bond toch beter mijden bij zeer bevleesde koeien.

Sheriff  
de Centfontiane

Panache  
de Centfontaine

Mont Blanc de Centfontaine
Mondaine ET de Centfontaine

Myrtille ET  
de Centfontaine

Artaban de St Fontaine
Effigie de la Coloterie

Carine ET 8 VD 
Jorchrishoeve

Lennie Van Het  
Centfontaine

Giga du Bois Remont
Arlette

Carine ET VD 
Jorchrishoeve

Genevièvre de St Fontaine
Tonalité VD Jorchrishoeve

Moeder van James Bond hierboven en grootmoeder hieronder.

james Bond, dik en rond

nieUw

PURPERE RIETJES
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jAVAnAiS de ROCOURT
(geboren en aangekocht bij Paul Brumioul in Rocourt) 

Be 5-26825511 / ki-code: 036863
18 maanden, 924 kg, 1,36 m (+10)

Geboren op 08/05/2010

Javanais beantwoordt perfect aan de conformatie die nu in de vleeshandel 
wordt gevraagd: een heel zware voorhand, een indrukwekkende lengte, een 
vlekkeloze correctheid, een goede voederconversie en een nooit eerder geziene 
vroegrijpheid. (924 kg op 18 maand). Wie doet beter? 
Bovendien komt hij voort uit de beste fokkerijlijn de Rocourt net als Quartz, winnaar 
van de nationale wedstrijd in Libramont en Vatout, een rasverbeteraar zonder weerga. 
Bucheuse kreeg ook van Empire een kalf, op 10 maand woog het al 610 kg. De moeder 
van Javanais kalfde 6 maal, ze werd op de markt van Ciney verkocht voor 2300 €. Zijn 
extreem zwaar bespierde schouder en origine maken hem geschikt voor gebruik op de 
Empire- en Dafydd-lijnen.
Javanais is een zoon van Harpon de l’Orgelot, die ongeveer 1400 kg woog en zeer gewild 
was omwille van de levenskracht van zijn nakomelingen. Vireur de Somme was in zijn 
dagen ook befaamd voor de gestalte en het gewicht van zijn nageslacht.
Op de foto zien we javanais in zeer magere conditie na 9 maanden ononderbroken 
werk in de kudde en toch weegt hij op 3-jarige leeftijd nog 1120 kg. 

de uitstekende evolutie van zijn kalveren en zijn 
groeiende populariteit, kondigen wellicht het laatste 
optreden van javanais aan in de cataloog. hij is dood en 
de voorraad slinkt als sneeuw voor de zon, dus haast is 
geboden…

... die zich onderscheiden door hun zeer gunstige evolutie.  
Pol Brumioul 0479 82 18 71

Eerste 3 kalveren bij P. Brumioul te Rocourt...

javanais: haast je… PURPERE RIETJES

gdg record!

Harpon de l’Orgelot
Apache de l’Orgelot

Istamboul de l’Orgelot
Harmonie de l’Orgelot

Eglantine de l’Orgelot
Goldorak ET de Fontena
Joséphine de l’Orgelot

Bucheuse ET  
de Rocourt

78 / 87,3 / 83,7
90 / 75 / 86,5

Brutal de St Fontaine
Bruegel ET au Chêne

Turlupine ET de St Fontaine
Nounou de Roucourt

83 / 89 / 83,4 / 86 / 80 / 87,8
Vireur de Somme

Joséphine
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kilowatt: heeft u al dikwijls verleid…

kilOwATT d’OChAin 
(geboren en aangekocht bij Léo Cassart in Ochain) 

Be5-60760840 / ki-code: 766083
2 jaar 9 maanden, 1140 kg, 1,49 m (+9)

Geboren op 27/04/2009

Hij stamt af van de grootste moederlijn van de fokkerij van Léo Cassart, 3 
generaties koeien van meer dan 1000 kg! Zoon van een vader die een gemiddelde 
dagelijkse groei van 2 kg bereikte in het CSB. TGV de Fooz, zijn grootvader, werd 
op 8-jarige leeftijd verkocht, hij woog toen 1340 kg met een hoogte van 152 cm. 
Zoogkalf en zoon van zoogkalveren. Hij vertoont uitstekende groeiprestaties 
en op de koop toe ook nog de lengte en bespiering van een ware dikbil! 

Hirondelle d’Ochain bezit een uitstekend moederinstinct en goede 
zoogkwaliteiten. Fijn van huid en skelet, is Hirondelle ook zeer breed in de 
voorhand en de borst. In november 2011, einde weideseizoen, woog ze 1026 
kg. Te gebruiken op fijn getypeerde dieren.

kilowatt brengt opnieuw bevleesdheid en vitaliteit. 
gebruik hem echter niet om extra gestalte bij te 
brengen, aangezien zijn vader extreem bevleesd was.

2 stieren en1 vaars van Kilowatt bij F. Cosse & Zoon te Jauvelannavara, zoon van Kilowatt geboren bij Yvan Brouckaert te Ruddervoorde: 1109 kg op 27 maand! 

ORAnJE RIETJES

d’Ochain genetica

Galopeur du Sartay
Doudou du Sartay

Artaban de St Fontaine
Veloutine du Sartay

Danoise du Sartay
Ubidet d’aux Houx

Turquoise des Monts

Hirondelle d’Ochain
TGV de Fooz

Capricieux Et de la Hesbaye
Resplendissante de Fooz

Guadeloupe d’Ochain
Hervé de Prunscamp

Déesse d’Ochain
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Adajio de Bray
Empire d’Ochain

Implant Beauffaux
Balise d’Ochain

Humaine ET de Bray
Emigré de St Fontaine

Bretonne de Bray
Guenon ET  

de Waleffes
85 / 87,5 / 84,3
84 / 80 / 87,3

Ebony du Pont 
d’Herbais

Brillant du Pont d’Herbais
Carine du Pont d’Herbais

Dominante ET  
de Waleffes

Deposte de l’Eau d’Eppe
Piscine ET de Waleffes

Kalveren van Maillon bij Laruelle in Les Waleffes Moeder van Maillon

mAillOn de wAleFFeS 
 (geboren en aangekocht bij Manu Laruelle in Les Waleffes)

Be 9-56317456 / ki-code: 036929
30 maanden, 1010 kg, 1,44 m (+6)

Geboren op 20/03/2012

Fokkerij de Waleffes is even oud als fokkerij d’Ochain. Het is uiteindelijk dezelfde 
familie...de grootvader van Valseur d’Ochain heette al Bienvenue...de Waleffes. Fokkerij 
de Waleffes, is reeds 50 jaar aanwezig in de ring en de fokverenigingen. Vermaard om 
hun fokkerij-kennis, leveren Henri en Manu Laruelle al sinds mensenheugenis fokstieren 
in alle uithoeken van het land...en de klanten keren steeds terug. Bij de voorouders van 
Maillon vind je 9 generaties nationaal belangrijke koeien die terug gaan tot op de fameuze 
Tomate de Waleffes, de bekendste stiermoeder van deze fokkerij. Naast de 3 kleinzoons 
van Empire hebben we vermoedelijk ook de meest bevleesde van zijn nakomelingen!

9 generaties vermaarde fokkoeien!

maillon: de crème van het BWB BLAUWE RIETJES
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De eerste 6 stierkalveren van Manchester:  
100 % correct en groeikrachtig.

Irene (141 cm), een grote super-functionele koe, daar houdt Fabroca van.
Toen ze de boerderij verliet om afgemest te worden, woog ze 988 kg…

mAnCheSTeR dU BOiS RemOnT 
 (geboren bij Benoît Cassart in Porcheresse)

Be 7-28152375 / ki-code: 768501
3 jaar et 5 maanden, 1130 kg, 1,50 m (+6)... na het dekseizoen!

Geboren op 01/11/2012

manchester: dat is zwaar! RODE RIETJES

De bekroning van 65 jaar selectie uit 8 zware, functionele koeien met dezelfde 
stamlijn als Buveur(Linalux) en Westelle d’Ochain (eerste in Libramont) in de jaren 
negentig. Manchester was een vitaal zoogkalf en reeds op zéér jonge leeftijd actief 
als efficiënte kuddestier bij Benoit Cassart. Hij heeft uitstekend beenwerk en een zéér 
complete conformatie.  Hij een heeft prachtige kop, een eigenschap die wij steeds meer 
appreciëren.

Hij is heel vruchtbaar en gemakkelijk in gebruik, de kalveren hebben een uitstekende 
zuigreflex. De eerste 11 kalveren zijn van natuurlijke dekking en  hebben een redelijk 
geboortegewicht. Ze vertonen allen een goede ontwikkeling, een correcte tong en zogen 
spontaan en vlot.

manchester brengt zwaardere kalveren voort, je 
vermijdt hem best op davina-lijnen. (Tel. 0495 54 24 13)

Iguanodon  
du Bois Remont

Important  
de la Hasse

Têtu des Peupliers
Grande de la Hasse

Energie d’Ochain
Janvier de Warichet

Adorée d’Ochain

Irene  
du Bois Remont

Héros du Peroy
Davidson de l’Ecluse

Brillante du Peroy
Espérance ET  

du Bois Remont
Axa Do Biawet
Glace d’Ochain
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Pivert: de kampioen van de kampioenen...

PiVeRT deS AlleineS
 (geboren bij D. en L. Collard in Auby en aangekocht bij N. en F. Guillaume in Ochamps) 

Be 5-56940126 / ki-code: 768984 
3 jaar 6 maanden, 1265 kg, 1,48 m (+4)

Geboren op 27/01/2012

Imperial de l’ecluse
Germinal de fooz

Lascar 4396 bocheroule
Courtoisie de fooz

Davina du haut 
d’arquennes

Artaban de st fontaine
Orleans 9314 pachis mott

Huitième des alleines

Magistrat 7084  
de somme

Calimero et 6551 de mehogne
Honteuse 8833 de somme

9733
/
/

De moeder van Pivert op haar tiende jaar, 920 kg en al haar kalveren aan de uier opgekweekt. 
Een fenomenale voorhand en magnifieke kop… net als haar zoon!

Pivert werd tot super-kampioen gekroond onder de kampioenen van Libramont in 2015!
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PISTACHE RIETJES
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“met Pivert werd in de BwB fokkerij de lat zéér hoog gelegd!”
 Henri Guillaume

• Voormalig zoogkalf

• kuddestier

• Uitzonderlijk vruchtbaar

•  Fokstier die gestalte en  
lengte meegeeft

• Opfokgemak

•  Regelmaat en groeikracht in zijn 
nakomelingen. het ontdekken 
waard bij de broers guillaume  
te Ochamps.

•  Prototype van het moderne BwB, 
een uitstekend ambassadeur 
voor het ras

Kalveren met gemakkelijke opfok… … met overschot aan kwaliteit… … die uitgroeien tot zware fokkoeien!

...maar ook een duurzame fokstier!
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mAnneQUin de SBeRChAmPS
(geboren en aangekocht bij Michaël Galet in Sberchamps)

Be 0-26370316 / ki-code: 766156
3 jaar et 5 maanden, 1118 kg, 1,49 m (+5)

Geboren op 31/12/2009

Accord is één van de stieren van de laatste jaren die een plaats binnen 
het Fabroca gamma zou kunnen hebben gehad: gemakkelijke opfok en 
gebruiksgemak zijn zijn sterke punten. Aan moederszijde vind je een koe van 
900 kg, tegelijkertijd vruchtbaar, bevleesd en zogend. Dochter van Davidson, 
bekend om ontwikkeling en kwaliteit. Ze heeft een prachtige kop, een mooie 
kleur en heel wat klasse. De overgrootmoeder van Mannequin is een goed 
rasdier, ze werd door Michaël aangekocht om embryo’s te produceren.

mannequin is een voormalig zoogkalf, heel 
compleet, evenwichtig en super-correct. hij is  
één van de steunpijlers van Fabroca geworden.

Kalveren bij M. Galet (0496 80 69 90) te Sberchamps 

Kalveren bij B. Lecomte (0472 41 83 69) te Jeneffe:
“Sedert ik niet meer inschrijf, zoek ik gebruiksgemak, regelmaat, groei en duurzaamheid. 

Dat heb ik nodig om mijn investeringen te betalen.
De zucht naar het extreme en de eerste plaats op

de prijskamp zijn mij te duur.”

mannequin: koeien die jong blijven! GROEnE RIETJES

Accord de Wihogne
Rudger VH Gravehof

Inexes de la Croix de Mer
Nelly ET VH Gravehof

Ombrelle ET de Wihogne
Effet de Jeneffe

Hirondelle de Wihogne

Harpe de Sberchamps
80 / 90,5 / 85,3

89 / 85 / 89

Davidson de l’Ecluse
Ecrin de St Fontaine

Davina du Haut d’Arquennes

Graminée de Sberchamps
Bijoutier ET de Roupage
Douce de Val de Sure
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nAYAkOU dU BOiS RemOnT 
 (geboren bij Benoît Cassart in Porcheresse)

Be 1-57623692 / ki-code: 768500
2 jaar et 8 maanden, 1197 kg, 1,53 m (+13)

Geboren op 26/09/2013

nayakou: wat Fabroca tot Fabroca maakt! BLAUWE RIETJES

Giga was geweldig... maar hij had twee erfelijke gebreken! Al jaren was het zoeken naar een 
gebrekenvrije zoon uit een zware koe, onze topprioriteit. Helaas, na zes aankopen, bleek geen 
enkele foutloos. De laatste optie was een gok: een dosis van Giga op de beste koe uit ons bedrijf. 
Een kans van één op acht... en we wonnen! Op acht jaar had Hilarité al 6 kalveren, waarvan 
5 fokstieren (o.a. Kaki, vader van Puissant). Ze gaf ook 24 embryo’s in 2 spoelingen en woog 
volgens het stamboek 1049 kg in 2014. Haar vader TGV (kleinzoon van Dandy du Tilleul) woog 
1340 kg op acht jaar en haar moeder Bohème was de zwaarste van haar reeks op de Nationale 
prijskamp van Doornik. Cascade, dochter van Wissette (Gandhi des Hayons), was de zwaarste 
koe van onze fokkerij en werd derde in Brussel en Libramont. Cascade is ook de moeder van 
Gigolo. Een origine met bijna alleen maar koeien van 1000 kg en stieren van meer dan 1300 
kg... en dat zonder Bourgogne, Brulot, Fausto, Torrero, Osborne, Artaban, Brueghel, Radar, Brutal, 
Lasso, Elsa, Davina en Empire is zeldzaam! Maar bovendien voortkomend uit de goede oude, grote 
origines: d’Ochain, du Vanova (Elancée), de Fooz (Resplendissante), du Tilleul (Dandy, Blondine 
Wilhemine,...), du Bouchelet (Ministre, Jardinière) en de l’Orgelot (Déesse). Dat is uniek... net als 
zijn naam! Bovendien levert NAYAKOU de beste kwaliteit spermakwaliteit in de geschiedenis van 
Fabroca... Hij produceert regelmatig meer dan 1000 rietjes per week!

De eerste vier dochters van Nayakou bij P. en N. Dave te Miécret Eerste dochters bij S. en A. Robijns te Méan

Giga 
du Bois Remont

Dafydd d’Ochain
Gigolo d’Ochain
Adorée d’Ochain

Elancée  
du Vanova

Ministre du Bouchelet
Vue du Vanova

Hilarité  
d’Ochain

TGV de Fooz
Capricieux Hesbaye

Resplendissante Fooz

Boheme d’Ochain
Istamboul Orgelot
Cascade d’Ochain

geSekST 
SPeRmA  

V

zijn eerste kalveren worden zowat overal 
geboren…en hij is nummer 1 in de verkoop! 

eXTReem 
VRUChT-

BAAR
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nePTUne d’YVOiR
(geboren bij Georges Beguin in Sombreffe en aangekocht bij Marcel Lamarche in Champion)

Be 7-56925155
3 jaar et 2 maanden, 1105 kg, 1,49 m (+6)

Geboren op 18/03/2013

Geboren in de beste zoogkoefokkerij van België zie je bij Neptune een 
gemakkelijke pedigree en alle kans voor opfokgemak. 

In twee weideseizoenen zonder extra bijvoeding,produceerde hij 
een formidabele reeks van kalveren. Hij vertoont een uitzonderlijke 
vitaliteit (soms zelfs wat te veel…), vlekkeloos beenwerk, uitstekende 
vruchtbaarheid en een heel goede groei ondanks zijn uitbundige seksuele 
activiteiten. 

Bij een bezoek aan de boerderij van de kweker of verkoper begrijp je al snel 
dat er met Neptune geen vergissingen mogelijk zijn…

Kalveren van Neptune
Diable, één der eerste Fabrocastieren, droeg aanzienlijk bij aan het imago van ons centrum: 

vruchtbaarheid, opfokgemak, vitaliteit en groeikracht. 

neptune: een nieuwe wind…

Ignorant d’Yvoir

Vigor ET  
du Grand Courty

Vigoureux ET de St Fontaine
Mirande GRD Courty

Classe 5762 d’Yvoir
Starter 4618 d’Yvoir
Ruelle 0581 d’Yvoir

Image d’Yvoir
Etançon Herbuchenne

Diable de l’Orgelot
Baignade 2328 Herbuchenne

Fournaise d’Yvoir
Hardi 1084 de Monfat
Barbie 5750 d’Yvoir

nieUw

ORAnJE RIETJES
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Obama: wat een evolutie!

OBAmA deS 1000 FOnTAineS 
 (geboren bij M. en S. Arnould in Sugny) 

Be 4-53641250 / ki-code: 767335 
4 jaar et 9 maanden, 1240 kg, 1,51 m (+6)

Geboren op 23/06/2011

Op OBAMA werd al een tijdje ongeduldig gewacht, omdat zijn vader Jackpot op 
de top van zijn populariteit, dankzij de hoge karkas-index, aan het einde van 
de spermavoorraad en daarmee ook aan het einde van zijn carrière gekomen 
was. Obama opgegroeid als zoogkalf met een duurzame en gemakkelijke 
afstamming, groepeert vele kwaliteiten die Fabroca zoekt. 
Zijn grootvader Barbier ging het KI-centrum binnen op 7-jarige leeftijd. Zijn 
grootmoeder Electrice, stamde uit de beste bloedlijnen van de 1000 Fontaines 
en gaf tot haar 11 jaar ieder jaar een kalf. Bovendien heeft hij een excellente 
moeder, een magnifieke kop, een exceptionele ruglijn ( geërfd van Jackpot..) en 
een superfijn vel. Zijn fokkers, Michel en Sébastien, zijn echt gepassioneerde 
BWB-liefhebbers en cultiveren de echte goede fijne soort sedert vele jaren.

zijn kalveren, regelmatig maar zonder excessen 
bij de geboorte, evolueren zeer goed... zoals die 
van zijn vader! er wacht hem een lange carrière...

Kalf van Obama bij C. Guillaume in Falisolle Obama in de kudde van G. Beguin te Sombreffe: super efficiënt en steeds mooier!

LICHT BRUInE RIETJES

Jackpot ET  
ter Reybroeck

Bijoutier ET de Roupage
Bruegel Et d’Au Chêne
Sultane de Roupage

Narcisse de Wihogne
Riverain ET de Wihogne

Théorie de Wihogne
Hotesse  

1000 Fontaines
85 / 87,5 / 86,1
88 / 80 / 87,9

Barbier
As de Trèfle du Vanova

Vedette

Electrice 1000 Fontaines
Rudger VH Gravehof

Urbaine 1000 Fontaines
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Obligeant: prachtige carrière!

OBligeAnT de Belle eAU 
 (geboren bij Frédéric Lequeux en aangekocht bij B. Lamblot in Noville-sur-Mehaigne) 

Be 1-53675747/ ki-code: 767125 
3 jaar 10 maanden, 1316 kg, 1,49 m (+5)

Geboren op 25/04/2011

Al meer dan 10 jaar nu, wint Fabroca stilaan uw vertrouwen door zijn 
consequente, economische en efficiënte fokkerij. Gebaseerd op een 
strenge selectie in duurzaamheid, groei en variatie in afstamming. Na 
de bevestiging van de lijnen Istamboul, Dafydd, Empire, Jackpot... heeft 
Fabroca het grote genoegen u OBLIGEANT de BELLE EAU voor te stellen, die 
alle kwaliteiten bezit om zoals zijn voorgangers een grote naam te worden 
in de BWB- fokkerij.

Voormalig zoogkalf, afkomstig uit één van de oudste BWB-fokbedrijven, 
kleinzoon van de reus Gitan en zoon van een zware koe met 100 voor gestalte.

Obligeant’s kalveren, gemakkelijk groot te brengen 
en niet te zwaar bij de geboorte, evolueren zeer 
gunstig. Vermijd echter het gebruik op Fausto-lijnen, 
omdat deze reeds 2-maal voorkomt in de pedigree.

GRIJZE RIETJESS

Obligeant opnieuw op de hoeve du Bois Remont Zoon van Obligeant (X Important) bij B. Lamblot, kampioen Jedoigne in 2015.

economische reproductie!

Ratifie de Coux
Gitan du P’tit Mayeur

Cubitus du Pré Rosine
Oie du Vanova

Mache de Coux
Vaniteux Neuve Cour

Imitée de Coux

Larme de Belle-Eau
100 / 85 / 80,3
90 / 70 / 85,4

Glouton de Belle-Eau
Armurier de Waleffes
Charade de Belle-Eau

Gérance de Belle-Eau
Dragon de Belle-Eau

Dentelle de Belle-Eau
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hélice, moeder van Oryx woog 965 kg te Porcheresse in mei 2016
grenat de haute Somme liet alle fokkers dromen… 

Gelukkig was er opvolging door zijn broer Horace en nu zijn zoon Oryx!

Oryx: de winnende combinatie!

ORYX dU BOiS RemOnT
 (Geboren bij Benoît Cassart in Porcheresse) 

Be 2-57914926
24 maanden, 894 kg, 1,39 m (+6)

Geboren op 09/03/2014

Oryx verenigt perfect de bevleesdheid van de fokkerij van Jacques en 
Marie-Paule Lievens met de duurzaamheid van de fokkerij du Bois Remont. 
Zijn vader, de volle broer van Horace, maakte al furore in de cataloog van 
2015 maar brak toen zijn poot. 

Zijn moeders origine gaat terug tot Georgie d’Ochain, één van de talrijke 
dochters van Baltique d’Ochain. Georgie werd als embryodonor door Leo 
Cassart meegegeven ter gelegenheid van de verhuis van zoon Benoit naar 
du Bois Remont. Nog steeds in prima form werd Baltique op 13-jarige 
leeftijd verkocht en hij is de voorvader van een aanzienlijk deel van de 
huidige veestapel van het bedrijf du Bois Remont. Een origine die niet 
faalde aangezien bijna al zijn mannelijke afstammelingen verkocht 
werden voor de fokkerij. Afgezien van Empire, vind je aan vrouwelijke kant 
3 generaties buiten de gewone bloedlijnen: Agile de Fronville, Hervé de 
Prunscamp en Matelot de Saint-Fontaine, vader van Baltique.

Grenat  
de Haut Somme

Obus de Somme
Elan de St Fonatine

Libellule 7024 de Somme

Aurire de Haut Somme
Paysan 0014 de Fontena

Serena ET 4560 de Haut Somme

Hélice du Bois Remont
Empire d’Ochain

Implant 8315 Beauffaux
Balise d’Ochain

Féline ET  
du Bois Remont

Agile de Fronville
Georgie d’Ochain

nieUw

WITTE RIETJES
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Picasso: de harde Ardennais!

PiCASSO de lA CheRnAUdAme 
 (geboren en aangekocht bij Francis Simon in Auby)

Be 1-28072482/ ki-code: 767885
46 maanden, 1150 kg, 1,50 m (+6)

Geboren op 19/03/2012

Zij die het fokbedrijf van Francis Simon in het hart van de Ardennen 
kennen, zullen bevestigen dat BWB ook kan gekweekt worden op basis 
van gras en bijna zonder externe toevoegingen! Uiteraard heeft men dan 
wel iets meer geduld nodig dan met mais en krachtvoer...Picasso is een 
stier met de ronding en stijl van de echte dikbil. Met Blackstar en de 
origine van Francis Simon in de pedigree, volgen de kilo’s.
Picasso is een echte stoere stier, hyper correct!

Picasso is een rustieke stier met de stijl en 
ronding van de ware dikbil. hij is teruggekeerd 
naar de kudde en te bezichtigen bij jP lequeux 
te hamipré. (Tel 0494 19 63 38)

Loulou  
de la Chernaudame

Bringlee Blackstar ET
Baron du Bois Bauloye

Bringlee Sandy ET
Informelle  

de la Chernaudame
Paysan de la Fontena

Force de la Chernaudame
Meneuse  

de la Chernaudame
80 / 84,5 / 82,3
90 / 70 / 84,7

Harpon  
de la Chernaudame

Dady de la Chernaudame
2823

0408 de la Chernaudame
Tison de Wihogne

1491 de la Chernaudame

GROEnE RIETJES

De kalveren van Picasso passen volledig in mijn fokkerij-filosofie:  
 regelmatig, groeikrachtig en gemakkelijk te kweken. F. Simon, 0472 77 06 99 Lot vaarzen bij JP Lequeux
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TAURO d’OChAin
 (geboren en aangekocht bij Bertrand Cassart in Ochain)

Be 5-53701504 / ki-code: 768719
3 jaar 9 maanden, 1080 kg, 1,44 m... na het weideseizoen

Geboren op 22/02/2011

Tauro: mooie perfecte rondingen, pure klasse!

Imperial de l’Ecluse
Germinal de Fooz

Lascar 4396 Bocheroule
Courtoisie de Fooz

Davina du Haut 
d’Arquennes

Artaban de St Fontaine
Orleans 9314 Pachis Mott

Obscurité d’Ochain
83 / 86,8 / 83,6
88 / 80 / 86,8

Louveteau du Fond  
de Bois

Horoscope ET du Fond de Bois
Graduée du Fond de Bois

Jeep d’Ochain
Mambo 4278 du Drayon

Hippone d’Ochain

«Mijn kalveren van Tauro zijn groot, lang, fijn en vlotte zuigers. Op 16 maanden, voor hij naar de kudde ging, had Tauro een schofthoogte van + 5.» Bertrand Cassart, Ochain 0479 99 71 99 

Je zou hem niet beter kunnen tekenen...Zijn foto kan perfect het BWB-ras 
illustreren in een encyclopedie. Deze Imperial-zoon heeft naast zijn uitstekende 
spierconformatie een prachtige karakterkop, hij was een zoogkalf en fungeerde 
reeds als dekstier in de kudde. Zijn vitaliteit is merkwaardig en zijn kalveren 
groeien vlot op. Bertrand combineert met passie een rustieke, familiale selectie 
met een sterk bevleesde afstamming en wint regelmatig wedstrijden. Met Tauro 
benadert hij sterk de perfectie.Tauro een gebrek aan schofthoogte verwijten zou 
een inschattingsfout zijn: de grootte en vooral de lengte van de pijpbeenderen van 
zijn kalveren bewijzen het tegendeel. Ten andere, is er niet vaak een kloof van 5 
cm en meer dan 100 kg verschil tussen een weidestier en een salonstier?

het magische samenspel van rustieke selectie en de 
vlees-top.

GROEnE RIETJES
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De eerste kalveren van T’es Beau hebben zowel rondingen als lengte.  
Hij geeft zijn kwaliteiten door op gekruiste dieren. Moeder van T’es Beau

T’es beau de mehogne

T’eS BeAU de mehOgne 
 (geboren en aangekocht bij J. en J-P Sepul in Méan)

Be 2-57751212
29 maanden, 972 kg, 1,38 m (=)

Geboren op 18/09/2013

Begin de jaren 70 drukte T’es Beau de Mehogne gedurende meerdere jaren 
zijn stempel op de fokkerij d’Ochain. Reeds 50 jaar geleden stond André 
Sépul, vader van Jean en grootvader van Jean-Philippe, in de voorhoede bij 
de selectie naar bevleesdheid in het BWB. Sedertdien zoeken zij voortdurend 
naar conformiteit tot in alle uithoeken van het land. Geen wonder dat 
Imprévu des Hayons, afkomstig uit dezelfde fokkerij als Spirou en Galopeur 
welke eveneens begin de jaren 80 hun stempel drukten op de fokkerij, 
werd gebruikt in de fokkerij de Mehogne. Evenmin is het te verwonderen 
dat je in de afstamming van zijn moeder Subtil de Maffe, de beste koe van 
de Ramelot veestapel, terugvindt. Zoals elders, is ook de geschiedenis 
van het BWB vaak een wederkerend verhaal. Met deze nieuwe T’es Beau 
de Mehoghe hoopt men dan ook op een herhaling van het vorige succes.   

T’es Beau is daarenboven de eerste imprévu 
zoon in een ki-centrum. 

Imprévu des Hayons
Fétiche d’Izier

Imigre de St Fontaine
Consigne d’Izier

Gondole des Hayons
Radar ET van Terbeck
Bambine des Hayons

1651 de Mehogbne
Florin de Maffe

Lasso van ‘t Kookshof
Subtil 8827 de Maffe

Ombragée de Mehogne
Galet de la Tournée
Lady de Mehogne

nieUw

ZALMKLEURIGE RIETJES
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Tenace: wetenschappelijke selectie!

TenACe de lA PRAUle 
 (geboren bij A. Paquet in Dorinne en aangekocht bij A. Paquet, B. et Q. de Bonhome in Dinant en G. Beguin in Sombreffe) 

Be 6-26367265 / ki-code: 768717 
4 jaar et 5 maanden, 1390 kg, 1,51 m (+6)

Geboren op 27/10/2010

Was hij niet een zoon van Important, een broer van Iguanodon en een neef 
van Goulu en Mirador, dan zou Tenace de Fabroca-stal al enkele jaren  
eerder vervoegd hebben toen hij de grens van 700 kg overschreedt op 
15 maand. Een consortium van 4 fokkers, waaronder Fabroca, kocht hem 
toen aan. Op vandaag, 4 jaar oud en na 3 weideseizoenen flirt hij met de 
1400 kg grens. Bovenal leverde hij meer dan 100 kalveren wiens lengte en 
vroegrijpheid opmerkelijk zijn.

Met een uitval van max. 4 %, een gemiddelde dagelijkse groei in de 
toppositie van het ras ( het bedrijf voert vergelijkende wegingen uit in het 
kader van genetisch onderzoek) en een gemakkelijke opfok,

kan Fabroca een fokstier van dit kaliber 
gewoonweg niet laten passeren!

Maar vooral omdat de multi-karakter selectie van de zoogkalveren, gebaseerd 
op een strenge en wetenschappelijke controle door Adrien, volledig past in 
onze visie aangaande de  BWB-zoogkoe fokkerij van morgen.

Important de la Hasse
Têtu des Peupliers

Rédacteur de l’Allemoine
Reinette des Peupliers

Grande de la Hasse
Eclair de la Hutte

Danseuse de la Hasse

Quete la Praule
90 / 85 / 79,1
94 / 70 / 85,3

Fulgurant de Monplaisir
Jacobin d’Once

Jeanne d’Arc de Monplaisir

Ombrelle la Praule
Babylone 3945 Neuve Cour

Halle 5721 la Praule

Lot dochters van Tenace bij Adrien Paquet in Dorinne.Tenace

kARkAS-indeX 116!!!

PISTACHE RIETJES
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TinTin de wihOgne 
(geboren bij JF Hocks en aangekocht bij Pascal Blommaert in Damme) 

Be 4-26555091 / ki-code: 767334
3 jaar et 2 maanden, 1158 kg, 1,48 m (+5)*

Geboren op 19/03/2010

Ecrin de Wihogne is een economische stier die past in de optiek van 
Fabroca. Hij geeft voldoening bij vele gebruikers. Stieren van de Wihogne 
komen voort uit een selectie gebaseerd op gewicht en duurzaamheid, 
en stellen doorgaans niet teleur. Jackpot en Gagneur zijn al 2 goede 
voorbeelden. 

Tintin vertoefde reeds op zeer jonge leeftijd in de kudde bij Pascal 
Blommaert in Damme waar hij excellente kalveren voortbracht. Hij is ook 
gemakkelijk te gebruiken op de Fabroca lijnen. Ziehier nog enkele redenen 
waarom Tintin aan de cataloog toegevoegd werd.

lang, diep, breed in de voorhand en met een goed 
ondersteunde rug, heeft Tintin alle kwaliteiten 
om het gewicht van uw karkassen te verhogen.

Ecrin de Wihogne
Kalf bij P. Blommaert:“Tintin? 100% succes tot nu toe, vitaal, correct en robuust. Ideaal 

op alle sterk bevleesde origines.”

Tintin: hij verdient uw vertrouwen, goed bloed!

* Tussen 15 en 32 maand fungeerde Tintin als kuddestier

ZALMKLEURIGE RIETJES

Ecrin de Wihogne
Riverain ET de Wihogne

Buffalo de Pied de Veau
Joueuse de Wihogne

Acalmie de Wihogne
Rudger VH Gravehof
Sensée de Wihogne

Pampa de Wihogne
75 / 85,5 / 79,7

87 / 70 / 84

Fulgurant de Monplaisir
Jacobin d’Once

Jeanne d’Arc de Monplaisir

Mélodie de Wihogne
Tison de Wihogne
Sirène de Wihogne
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Vaucluse: goed en gezond nieuw bloed!

VAUClUSe dU FAlgi
 (geboren en aangekocht bij Christian Guillaume in Falisolle)

Be 1-27305360 / ki-code: 036901
1 jaar en 9 maanden, 786 kg, 1,34 m (+5)*

Geboren op 02/04/2011

zwaar, duurzaam, zoogvermogen, vlotte gangen, 
een goede moederlijn, een zuivere en gemakkelijk 
te gebruiken afstamming, kwaliteit die afstamt uit 
kwaliteit: een fokkerij met een strikt beleid… wat 
wilt u nog meer voor een rendabel bedrijf? Dit is simpelweg de filosofie 
die aan de basis ligt van het Fabroca succes! Met uitzondering van Jasmin, 
die toch nog veel gewicht maakt dankzij zijn zware voorhand, bestaat de 
volledige pedigree uit grote voorouders: Rio had + 4 bij het verlaten van de 
kudde, Jeteur was een grote Minister zoon, de reus Arlequin is voldoende 
gekend, Nestlé woog 815 kg op 18 maand (was gekocht door Fabroca 
maar… tegen IBR gevaccineerd), Libellule werd de zwaarste koe van het 
bedrijf du Falgi en Indien (zoon van de zware Affuté) is de zwaarste stier die 
Pierre Mailleux (Sobemax) ooit opgeladen heeft in zijn lange carrière: 1005 
kg…karkasgewicht!! De eerste kalveren voldoen aan de verwachtingen!

ROZE RIETJES

* Op de leeftijd van 15 tot 19 maand verbleef Vaucluse in de kudde

Kalf van Vaucluse bij Cosse in Jauvelan: «Vaucluse is een rustieke stier, gebruiksvriendelijk  
en zijn kalveren  voldoen mij volledig» JP Cosse. Kalf van Vaucluse bij B. Lamblot

Rio du Falgi
Jasmin de Berloz

Fadaro des Frères
Fritte de Berloz

Nymphe du Falgi
Jeteur de Biert

Haitienne du Falgi

Radieuse du Falgi
83 / 84,5 / 79,3
92 / 75 / 84,8

Nestlé du Falgi
Arlequin des Peupliers

Kacahuete du Falgi

Libellule du Falgi
Indien du Falgi
Isaura du Falgi
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XYlOPhOne de BeAUFFAUX
 (geboren en aangekocht bij Jean Mailleux in Saint-denis)

Be 0-55817567 / ki-code: 767884
36 maanden, 1031 kg, 1,49 m (+8)

Geboren op 23/03/2012

Fokkerij de Beauffaux is één van onze favorieten, zowel vanwege de intelligentie en 
vriendelijkheid van de fokker als vanwege het kwaliteitsniveau van de veestapel. Het is 
de geboorteplaats van de vader van Empire, overgrootvader van Dafydd en Rutabaga. Wat 
een doordacht inzicht om de grote Fringant en de reus Giga te kruisen. Herinnert u zich 
de moeders van deze twee fokstieren? Klasse ten top! Deze genetica kan het ras allicht 
vergroten...Een gebrekenvrije afstammeling vinden van Giga afkomstig uit een zware 
foklijn was reeds lang onze droom. Missie volbracht.

Xylophone, een prachtexemplaar. geschikt om vlees bij 
te brengen en toch de hoogtemaat te behouden. hij is 
ook perfect om finesse en bespiering bij te brengen bij 
kruisingen.

Xylophone: probeer en hij is een blijver

Ultime, een grote koe zoals Giga ze kan gevenXylophone x Ecolo bij B. Cassart: de topper van Jean Mailleux imponeert altijd...zelfs op kruisingen!

Fringant ET de Biourge

Vigoureux ET  
de St Fontaine

Rameau ET de St Fontaine
Recette de St Fontaine

Bakara de Biourge
Bruegel ET d’au Chêne

Riette de Biourges

Ultime Beauffaux
98 / 85,3 / 83,6
94 / 75 / 86,6

Giga du Bois remont
Dafydd d’Ochain

Elancéd du Vanova

Seringue Beauffaux
Diable de l’Orgelot

Quittance Beauffaux

BLAUWE RIETJES
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Officiële beoordeling FABROCA en karkas-index 
juli 2010 - juni 2016

De zegel van het Stamboek is 
aanwezig naast hoogte en gewicht 
indien geregistreerd tijdens de 
officiële Stamboek expertise.

STieR leeFTijd gROOTTe (Cm) gewiChT CATegORie kARkAS-indeX

Aladin 29 maanden 144 (+6) 1001 kg 1ste categorie -

Anatol 15 maanden 130 (+8) 730 kg 1ste categorie -

Cantona 29 maanden
39 maanden

152 (+14)
155 (+12)

1082 kg
1301 kg

1ste categorie
1ste categorie 103

Dandy 22 maanden 150 (+20) 946 kg 1ste categorie 107

Dynamite 35 maanden
44 maanden

150 (+9)
153 (+9)

1310 kg
1332 kg

1ste categorie
1ste categorie 113

Edifiant 21 maanden 136 (+7) 773 kg 1ste categorie -

Farouk 46 maanden 155 (+11) 1283 kg 1ste categorie -

Gagneur 25 maanden 141 (+8) 894 kg 1ste categorie 101

Golden Bull 36 maanden 142 (=) 1044 kg 1ste categorie -

Horace 37 maanden 144 (+2) 1103 kg 1ste categorie -

Hulk 29 maanden 142 (+4) 1098 kg 1ste categorie -

Hurricane 29 maanden 145 (+7) 1046 kg 1ste categorie -

Iguanodon 27 maanden 145 (+9) 916 kg 1ste categorie 91

Immense 17 maanden
28 maanden

137 (+12)
151 (+14)

768 kg
983 kg

1ste categorie
1ste categorie 106

James Bond 18 maanden 132 (+6) 787 kg 1ste categorie -

Javanais 18 maanden 136 (+10) 924 kg 1ste categorie 106

Kilowatt 33 maanden
46 maanden

149 (+9)
150 (+6)

1140 kg
1181 kg

1ste categorie
1ste categorie 101

Maillon 16 maanden 128 (+5) - 1ste categorie -

Manchester 28 maanden 140 (+3) 935 kg 1ste categorie -

Mannequin 25 maanden 141 (+7) 942 kg 1ste categorie 105

Mirador 13 maanden 127 (+8) 606 kg 1ste categorie -

Nayakou 17 maanden 138 (+13) 742 kg 1ste categorie -

Neptune 35 maanden 145 (+4) 965 kg 2de categorie (conf.) -

Obama 18 maanden 131 (+5) 724 kg 1ste categorie -

Obligeant 22 maanden
46 maanden

139 (+9)
149 (+5)

909 kg
1316 kg

1ste categorie
1ste categorie 103

Oryx 24 maanden 139 (+6) 894 kg 1ste categorie -

Picasso 23 maanden 139 (+8) 765 kg 1ste categorie -

Pivert 42 maanden 148 (+4) 1265 kg 1ste categorie -

Tauro 45 maanden 144 (=) 1080 kg 1ste categorie -

T’es Beau 29 maanden 138 (=) 972 kg 1ste categorie -

Tenace 53 maanden 151 (+6) 1390 kg 1ste categorie 116

Vaucluse 21 maanden 134 (+5) 786 kg 1ste categorie -

Xylophone 35 maanden 149 (+8) 1031 kg 2de categorie (conf.) -
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kwAnTiTATieVe
kenmeRken

kwAliTATieVe
kenmeRken

FOkkeRij
kenmeRken

OPTimAAl 3

4
5

1
2
3

Sterke punten, zwakke punten…

legende

 uitzonderlijk
 zeer goed
 correct, goed
 zwak
 onvoldoende

OPTimAAl VOOR de RUglijn  optimaal: 3 neiging tot doorzakken: 2 neiging tot bochel: 4
OPTimAAl VOOR de RiB optimaal: 3 te plat: 2 te rond: 4
OPTimAAl VOOR de Bekkenhelling optimaal: 3 te sterk hellend: 4 te vierkant: 2
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AlAdin 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 ja
AnATOl 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 ja
CAnTOnA 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4 ja
dAndY 5 5 5 2 2 1 1 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 ja
dYnAmiTe 5 5 5 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 ja
ediFiAnT 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 2 ja
eXPReSS 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 neen
FAROUk 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 ja
gAgneUR 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 neen
gOlden BUll 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 ja
hORACe 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 3 3 2 neen
hUlk 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 2 4 4 3 3 3 2 ja
hURRiCAne 5 5 5 4 4 3 4 3 4 2 3 4 5 4 3 3 3 ja
igUAnOdOn 4 4 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 ja
immenSe 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 ja
iRiSh-COFFee 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 ja
jAmeS BOnd 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 ja
jAVAnAiS 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 ja
kilOwATT 5 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 2 3 3 3 ja
mAillOn 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 neen
mAnCheSTeR 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 ja
mAnneQUin 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 ja
miRAdOR 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 ja
nAYAkOU 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 5 4 3 5 3 2 3 ja
nePTUne 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4 5 3 3 3 ja
OBAmA 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 ja
OBligeAnT 5 5 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 ja
ORYX 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 4 4 3 4 2 3 4 ja
PiCASSO 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 ja
PiVeRT 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 ja
TAURO 3 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 ja
T’eS BeAU 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 neen
TenACe 5 5 5 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 ja
TinTin 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 neen
VAUClUSe 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 ja
XYlOPhOne 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 ja
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«Kruising met Parthenais en Charolais geeft mij al enkele jaren veel voldoening. Fijne koeien 
van meer dan 1000 kg en stieren die op 17 maand slachtrijp zijn, zijn geen uitzonderingen 
meer.» marc Buydens (0495 57 79 49)
 
«Kruising geeft reeds goed in de eerste generatie. Wanneer je dan terug keert met een goede 
zware BWB-stier, wordt het ronduit nog beter!
Sedert ik met Fabroca werk en kruis, heb ik bij mijn stieren op minder dan 19 maand, 100 kg 
levend gewicht gewonnen. Daar zit de rendabiliteit!» Baudoin Rabeux (0484 05 14 25)

GROEnE RIETJESSansonnet: wordt opnieuw gebruikt!

SAnSOnneT, taureau parthenais(m-h/m-h)
 (geboren bij C. Proust en aangekocht bij in C. Toussaint en J. Martin te Amay)

FR 8601141460 / ki-code: 763791
3 jaar et 8 maanden, 1400 kg, 1,63m

Oural
Mirador

Fagot
Eclipse

Felice
Tom Pouce

Baguenaude

Octavie
Lulu

Homard
Fleole

Imperatrice
Furet
UranieUitstekend kwaliteitsvlees!

FORTiChe, taureau parthenais (m-h/m-h) 
 (geboren bij GAEC Montpiron in 44520 la Meilleraye de Bretagne +33 6 89 96 64 87  

en aangekocht met Christophe Toussaint bij Laurent Jarry EARL  
in Montcoutant +33 6 88 89 87 20) 

FR 4439310975 / ki-code: 767336
3 jaar et 10 maanden, 1413 kg, 1,57 m

Geboren op 19/07/2010

Op de nationale Parthenais prijskamp woog hij 300 kg meer dan het gemiddelde van zijn reeks: 1105 
kg op 26 maand. Zijn moeder werd eerste en zijn zus kampioene. Op de leeftijd van 16 maand liep hij 
al als dekstier bij de koeien. Zijn kalveren vallen op in de groep. Voor het overige, bekijk de foto en de 
video op de internetsite en vorm je eigen mening. Fortiche illustreert de zoektocht van FABROCA om 
innovatieve oplossingen te vinden voor de inteeltproblemen van het BWB, met meer dan voldoende 
behoud van bespiering voor de actuele markt.

Fortiche-kalveren hebben een sterk zuig-instinct, waardoor 
drinken uit een emmer niet altijd hun dada is. Toch zien we van 
Fortiche op bepaalde bedrijven uitstekende resultaten.

PISTACHE RIETJESFortiche: ideaal voor het kalf aan de uier...

Atica
Sablero

Oursin
Landaise

Pépita
Landineau

Idylle

Délicieuse
Ronchon

Intrus
Mouflette

Amoureuse
Potiron

Marjolaine
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Deze voortreffelijke Blonde d’Aquitaine-stier is geboren in een van de betere fokkerijen 
van het ras. Hij werd opgemerkt door Bernard en Pierre Corbiaux uit Humain vanwege 
zijn bespiering. Hij vormt de meest vergaande oplossing om hoogte terug te winnen 
bij dikbillen. Hou er wel rekening mee dat, in tegenstelling met onze Parthenais 
-en Charolais-stieren, de blondes geen drager zijn van het  mh/mh gen.

goulu: de Blonde d‘Aquitaine!

gOUlU, taureau blond d’aquitaine
 (geboren bij EAR Barbier en aangekocht bij frédéric Planté-Moulet)

FR 5345118270 / ki-code: 20449
29 maanden, 1120 kg

César
Odalie

Jirens
Isis

Jissy
Graffiti
Gessy

8048
Titan

Massey
Jiresse

Topette
Hibernatus

Ula

ecolo: GDG turbo!

eCOlO, taureau charolais typé m-h/m-h 
 (geboren bij GAEC Gauthe in Moulin en aangekocht bij in Jean-Marie Gillon te Mortroux) 

FR 5812209707 / ki-code: 765931
24 maanden, 1086 kg, 1,43 m

Geboren op 15/04/2009

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. dit is ondertussen bevestigd.

BLAUWE RIETJES

Aramis
Tyrolien

Olympiade

Sibelle
Noceur
Ostie

PURPERE RIETJES
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WITTE RIETJES
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Van alle kruisingskalveren met Fabroca-stieren, zijn de Imposant’s de dikste18 maanden oud woog Imposant reeds 857 kg

imPOSAnT 
 (geboren en aangekocht bij GAEC Sureau in Treignat)

FR 0314963020 / ki-code: 768338
25 maanden, 1075 kg, 1,42 m

Geboren op 2/01/2013

Hij is een echt fenomeen en werd ontdekt in het hart van de Franse charolaisstreek 
door Yacin, een door het BWB gepassioneerde jonge Franse dierenarts. Van een 
gerenommeerde fokkerij en met een moeder van meer dan 1000 kg, heeft Imposant 
meer dan alle kwaliteiten die nodig zijn om Artois op waardige wijze te vervangen. 
Voor hij naar België verhuisde was Important nog kampioen op de vleesprijskamp 
van Montluçon.

imposant heeft een uitzonderlijk brede achterhand, een rug 
als een tafel en een fijne huid nooit eerder gezien bij een 
charolais dikbil volgens Belgische Charolais-specialisten.

Uitzonderlijke reproductie!

Filou
Davaillon
Trompette

Bienvenue
Ursus

Ushuaia

imposant: vermoedelijk de beste kruising!



FABROCA dAT iS…
Een kleine familiale onderneming…
Een partner die uw vertrouwen wil verdienen…
Een selectie die de marktevolutie op de voet volgt…
Een gemotiveerd team en onafhankelijke inseminatoren die u, in alle bescheidenheid...  
met passie en professionele ernst ten dienste willen staan!

hiT PARAde
2015-2016
1  Nayakou
2  Edifiant
3  Horace
4  Farouk
5  Obligeant

een gemotiveerd team dat u, in alle bescheidenheid, met passie, kennis 
en professionele ernst ten dienste wil staan! 

Benoît CASSART
0478 27 29 26 Joël PARDONS

0496 35 31 93
Hainaut

Vincent JACQUEMIN
0496 35 31 93
Pays de Herve

jean-Philippe COSSe
0473 75 36 33
Luxembourg / Namur Sud

Baudouin LAMARChE
0473 59 58 65
Liège / Brabant / Namur

we wensen veel geluk aan al onze trouwe klanten voor de editie van 2016!

gefeliciteerd 
Frédéric Henry uit Houtain le Val won, 

bij de tombola van Libramont 2015, 
een levendig zoogkalf, 
vrij van de 9 gebreken.

Pygmaillon du Bois Remont (Edifiant X Cantona X Jackpot)

Met dank aan onze vriend 
dierenarts Dr. Peter De Swaef 

voor de jaarlijkse vertaling  
van de Fabroca cataloog! 

0475 31 09 84


