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Rocky du Pont de Messe

Rocky du Pont de Messe

(Bijoutier de Roupage x Ubidet d’aux Houx)

Nieuwe nummer twee in economische toptabel verleert veehouders het vloeken
De fokstal ‘Du Pont de Messe’ staat
opnieuw in de schijnwerpers. Na de
ki-toppers Orpheon en Notez-Le is nu
stalgenoot Rocky daar de aanleiding toe.
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Eén standaardafwijking is gelijk aan 10 punten, bron: Herdbook BBB, Ciney december 2007
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ocky du Pont de Messe stormde afgelopen
december met zijn eerste fokwaarden de
economische toptabel aller tijden binnen en
legde meteen beslag op de tweede plaats. De stier
scoorde slechts één fokwaardepunt minder dan de
lijstaanvoerder, zijn vader Bijoutier de Roupage.
Rocky, gefokt door Henri Christophe uit het Waalse
Fexhe-le-Haut-Clocher, vererft gezonde, levenslustige kalveren met een goed drinkvermogen. De kalveren groeien gemiddeld niet uit tot moeders mooiste,
maar wel tot economische toppers dankzij hun uitstekende gewicht (economische index 140). Dit gewicht halen de nazaten van Rocky niet uit gestalte
of lengte, maar uit breedte in de voorhand.

Balans slaat gunstig uit voor fokker
Pascal Decroos uit Stavele heeft Rocky zo’n vier jaar
terug voor het eerst beperkt gebruikt en gaat de
stier nu opnieuw inzetten. Pascal Decroos: ‘Ik heb
Rocky toegepast op iets grotere koeien die breedte
konden gebruiken. Bij mij waren dit dochters van
onder meer Alligator en Soleil. Dat pakte goed uit.’
Decroos bevestigt dat de stier zonder uitval fokt. ‘De
nakomelingen worden licht geboren, groeien breed
uit in de voorhand en maken veel gewicht. Als je ze
op de weegschaal zet, kom je bedrogen uit, in je eigen voordeel!’ De veehouder uit het West-Vlaamse
Stavele benadrukt dat Rocky geen prijskamptypes
fokt. ‘Sjaka-Zoeloe op Rockydochters lijkt mij een
ideale combinatie.’
Rocky du Pont de Messe werd in 2003 aangekocht
door de Belgische ki-groep Génétique Avenir Belgimex (GAB). ‘Het is de eerste stier die GAB na de oprichting heeft aangekocht’, vertelt gewezen afgevaardigde-beheerder Henri Broers. ‘De toen nog
jonge Rocky werd aangekocht vanwege vader Bijoutier, die door de bloedvoering van moederskant een
breed gebruik toeliet. De stier zelf was mooi van gestalte, had een prima breedte en was ijzersterk op
de benen.’
Na een tijdelijk bedrijf op een ki-station in Nederland verhuisde de stier naar Dovea Genetics in Ier-

Henri Christophe: ‘Geen enkele van mijn
ki-stieren heeft gebreken gefokt’
land, waar hij nu als zesjarige stier nog
steeds in productie is voor GAB. ‘Bij zijn
laatste hoogtemaatmeting was Rocky
vier centimeter groter dan de norm voor
eerste categorie.’

Nappée du Pont de Messe
De moeder van Rocky is Nappée du Pont
de Messe (v. Ubidet d’aux Houx). Deze 88
puntenkoe won op de nationale keuring
in Brussel 2004 een 1a-prijs. Op haar erelijst prijken verder provinciale titels behaald bij de vaarzen en de gekalfde vaarzen. ‘Bij de koeien verloor ze in de finale
van keuringscoryfee Histoire d’au Chêne’, vertelt haar fokker Henri Christophe. Het handelsmerk van Nappée was
Nappée, 1a te Brussel 2004

haar zeer speciale achterhand. De bedrijfsinspecteur kende dan ook 44 en 43
punten toe voor haar achterhand in respectievelijk zij- en achteraanzicht. Verder scoorde Nappée op de deelbeoordelingen 80 punten voor hoogtemaat, 89,8
punten voor bespiering, 84,4 punten
voor type, 79 punten voor beenwerk en
90 punten voor algemeen voorkomen.
‘Nappée had dezelfde sterke en zwakke
punten als Ubidet’, herinnert Henri
Christophe zich. ‘Ze toonde veel ontwikkeling maar miste fijnheid in de bespiering. Vandaar de paring met Bijoutier,
die net het tegenovergestelde bezat.’
Nappée heeft tweemaal gekalfd. Rocky
was haar eerste kalf. ‘De tweede keer
heeft ze gekalfd van het vaarskalf Sirene
uit vader Orpheon’, vertelt Christophe.
‘Van Sirene hebben we momenteel heel
goede kalveren lopen uit Monarque de
Saint Fontaine (v. Artaban). Verder hebben we Nappée veelvuldig benut voor
embryospoelingen, maar de inplantingen waren weinig succesvol.’
Grootmoeder van Rocky is Louise du
Pont de Messe, VG 85, een et-dochter uit
Diabolo van Terbeck met Carpe de Somme (v. Camphre du Coin). ‘Louise miste
wat hoogtemaat en mocht meer bilbespiering bezitten. Dat heeft Ubidet bijgebracht.’ Louise, afgevoerd vanwege een

buikvliesontsteking, heeft slechts één
kalf gegeven, met de naam Nappée.
Du Pont de Messe behoort tot de beste
fokstallen van Wallonië. In 2007 scoorde
het bedrijf bij de exterieurbeoordeling
met een totaalscore van 86 punten boven
het Waalse gemiddelde met op onderdelen 76,7 punten voor hoogtemaat, 87
punten voor bespiering, 83 punten voor
type, 91 punten voor beenwerk en 78
punten voor algemeen voorkomen.

Het vloeken verleren met Rocky
Henri Christophe gelooft sterk in de fokkracht van Rocky. In de stallen van Fexhe
lopen diverse nakomelingen van zijn pupil in verschillende leeftijdscategorieën.
‘Kijk naar de kop’, zegt Henri Christophe, enkele nazaten aanwijzend. ‘Rocky
vererft een typisch brede, vierkante kop.
Verder zijn de dieren ongecompliceerd
in de opfok: ze zuigen makkelijk en zijn
nooit ziek. Ze lijken in het begin wat
licht, maar ‘exploderen’ als ze ouder
worden. Op de leeftijd van achttien
maanden zijn het goed bespierde, zware
dieren. Rocky past perfect op getypeerde
dieren met een ronde rib, zoals dochters
van Torrero.’
Rocky is niet het proefstuk voor fokstal
Du Pont de Messe. Notez-Le, Scoubidou
en Orpheon gingen de stier in het ki-circuit vooraf. ‘Geen enkele van mijn kistieren heeft gebreken gefokt. Wie met
Rocky fokt, verleert het vloeken.’
Guy Nantier
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