K E R S T Q U I Z

Hoofdprijs kerstquiz 2011 voert terug op
65 jaar fokkerijgeschiedenis

Kalipine du Bois
Remont
De hoofdprijs van de kerstwedstrijd 2011 is héél bijzonder. De
één jaar oude vaars Kalipine du Bois Remont heeft een officieel
geregistreerde stamboom die teruggaat tot het jaar 1945. Aanbieder van de hoofdprijs is het ki-station Fabroca.
tekst Guy Nantier

O

pperbest beenwerk, groot, langgerekt, een sterke ruglijn die overgaat
in dikke lendenpartijen, een heel fijne
huid en een mooi gelijnde, moderne bespiering zonder extremen in de broek.
Het zijn maar enkele van de topkwaliteiten van Kalipine du Bois Remont, de
hoofdprijs van de VeeteeltVlees-kerstquiz 2011.
De winnaar van deze jaarling krijgt bovendien een mooie en lange fokkerijgeschiedenis mee naar huis. Sinds 2010
is de veestapel van Leo Cassart (68) te

Ochain samengevoegd met die van zoon
Benoit Cassart (43) op de locatie Bois Remont. Alhoewel de fokkerijbenaming
‘du Bois Remont’ het dus niet doet vermoeden, zit in de fokvaars Kalipine vijfenzestig jaar d’Ochainfokkerij vervat of,
anders gesteld, veertien officieel geregistreerde generaties Belgisch-witblauwbloed. Zoals aanbieder Benoit Cassart
van KI Fabroca het krachtig verwoordt:
‘C’est une genisse avec une très belle histoire de famille.’ Het is een vaars met
een zeer mooi, geschiedkundig verhaal.

Aanbieder Benoit Cassart en Kalipine.
In de stamboom van Kalipine zit zestig jaar
d’Ochainfokkerij vervat

Vader van Kalipine is Boherard Cantona.
Deze Empirezoon, die komt overwaaien
vanuit Ierland van het fokbedrijf van David Pearson te Portlaoise, is samen met
Dynamite (v. Baron BB), actueel de meest

Stamboom
Kalipine in vijf generaties
								

						
Réputé de My
				
Implant de		
				
Beauffaux		
Gageuse de Beauffaux
			
Empire				
			
d’Ochain			
Istamboul de l’Orgelot
				
Balise		
				
d’Ochain		
Eruption d’Ochain
		
Boherard						
		
Cantona				
Baron du Bois Bauloye
				
Blak du Baty		
				
d’Eprave		
Manille du Baty d’Eprave
			
Boherard				
			
Alison			
As de Trefle du Vanova
				
Boherard		
				
Urelia		
Castelcuff Quenelle
Kalipine du Bois Remont								
geb. 18-12-2010								
						
Diabolo van Terbeck
				
Osborne van		
				
Terbeck		
Erotiek van Terbeck
			
Opprimé du				
			
Fond de Bois			
Urbain de la Vielle Tour
				
Formule du		
				
Fond de Bois
Vedette du Fond de Bois
		
Géante						
		
d’Ochain				
Agitateur de Somme
				
Istamboul de		
				
l’Orgelot		
Déesse de l’Orgelot
			
Caline				
			
d’Ochain			
Batman d’Ochain
				
Dandinette		
				
d’Ochain		
Balance d’Ochain
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verkochte stier van KI Fabroca. Op 16
maanden woog Cantona 726 kilogram
bij een schofthoogtemaat van 136 cm.
Cantona weegt momenteel op drie jaar
en 1 maand ouderdom 1303 kilogram bij
een schofthoogte van 155 cm. De stier
kreeg van een Belgische keurder een excellentscore van 90,4 punten. Op onderdelen scoort hij 100 punten voor hoogtemaat, 90,5 punten voor bespiering en 92
punten voor beenwerk.
Moeder Alison, goed voor een exterieurscore van 88 punten, werd nationaal
kampioene in Tullamore in 2009. Alison
woog op een leeftijd van 3 jaar en 4
maanden 892 kilogram bij 142 cm.
Boherard Cantona (v. Empire d’Ochain)

Wie in de pedigree van Cantona duikt,
komt na enkele generaties de naam Batman d’Ochain tegen. Deze Urbi de Bois
Borsuzoon was een achterkleinzoon van
Rigueur d’Ochain. Rigueur was een
dochter van Organe d’Ochain.
‘Organe heb ik van mijn grootvader
Achille Cassart, die ook mijn dooppeter
was, gekregen als cadeau bij mijn plechtige communie,’ zo verhaalt Benoit Cassart. ‘En Rigueur was haar eerste kalf dat
geboren werd.’

Valseur d’Ochain
Organe d’Ochain, geboren in december in het jaar 1980, was een dochter
van Spirou des Hayons en Jérémiade
d’Ochain. Spirou des Hayons (v. Precieux
de Magraule) voert in zijn pedigree terug
op Valseur d’Ochain. Valseur was samen
met Ganache de Maufontaine de eerste
echt dubbelbespierde stier in het Belgisch-witblauwras.
Valseur was een zoon van Artois en Regate II d’Ochain. Régate II was een dochter van Gédéon du Vieux Château de Marenne, dé stamvader van het ras aan wie
ook de dikbilfactor wordt ontleend, en
van Déesse d’Ochain, geboren op 15
maart 1945.
De stamboomgegevens van Déesse zijn

niet meer gekend en geregistreerd vanwege de Tweede Wereldoorlog.

Stamboom tot jaar 1945
Jérémiade d’Ochain (v. Troubadour)
voert langs moederszijde ook terug op
Gédéon en op Espoir d ‘Alvaux. Benoit
Cassart: ‘Espoir d’Alvaux was op het
bedrijf van mijn grootvader Achille
Cassart de eerste stier die zorgde voor
verlossingsproblemen, waarvoor de veterinaire faculteit van Luik de uitzondering van keizersnede in de gangbare
praktijk omzette. Dan is het 1945.’ l

6 januari 2012
Wil u dit fijne en prachtige stukje
Belgisch-witblauwgeschiedenis op
stal? Aarzel dan niet: verzamel
alle nummers van 2011 en beantwoord de twintig quizvragen op
de volgende pagina’s. De uiterste
inzenddatum (de poststempel
geldt als bewijs) is 6 januari 2012.
Onder de juiste inzendingen trekt
een onschuldige hand de winnaar.
U wordt persoonlijk op de hoogte
gebracht. Waag uw kans voor deze
knalprijs.
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