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Bevleesdheid en functionaliteit typeert nafok van gitzwarte Adajio de Bray

Het adagium van Adajio
Op de afgelopen zomerkeuringen stonden nakomelingen van
Adajio de Bray steeds vaker in de voorste linies van de reeksen.
De gitzwarte zoon van Empire d’Ochain is onlangs vijf geworden
en blijft ook met zijn fokstierstatus een veelgevraagd vererver.
tekst Annelies Debergh

Z

ijn naam is niet meer weg te denken
in de witblauwwereld. De nafok van
de Empire d’Ochainzoon Adajio de Bray
laat op meerdere fronten van zich spreken. Joep van de Biezenhoeve, Globulé
de Mahoney en Wortegemse van het
Negenbonder, het is maar een greep uit
de mannelijke en vrouwelijke nafok van
Adajio die afgelopen zomer de aandacht
trok op prijskampen en keuringen her
en der in het Vlaamse en Nederlandse
witblauwkeuringscircuit.
De stier diende zich ook met zijn eerste
pupillen aan in de lijst met excellente
witblauwkoeien. In Nederland kreeg zo
Adajiodochter Renate van familie Wolters uit Lievelde voor het eerst een eindbeoordeling van 90,3 punten. In Vlaanderen deed Nicky van de Vloeikenshoeve
een gelijkaardige zet met een eerste inschrijving van 90,2 punten.
Het verhaal achter de succesvolle wit-

blauwvererver leidt terug naar de Waalse provincie Henegouwen. Daar houden
de witblauwfokkers Michel en Christophe Cauchie een kudde van 250 witblauwe dieren in het dorpje Bray, waar ook
de fokkerijbenaming naar verwijst.
Tegen het succes van ‘hun’ koolzwarte
witblauwstier kijken deze fokkers met
een grote dosis nuchterheid aan. Grote
woorden zijn niet aan hun besteed. Toch
zijn vader en zoon voelbaar trots op hun
fokproduct. Michel Cauchie vat zijn ontzag in cijfers samen: ‘Als je bedenkt dat
hij al twee keer de best verkochte stier
van Wallonië werd, dan is dat eigenlijk
de mooiste bevestiging. Zo’n aantal is
toch wel enorm.’

Empire voor de maat
Adajio de Bray ziet op 11 november 2007
het levenslicht. Uit een combinatie van
de fokkoe Humaine de Bray met Empire

d’Ochain wordt een stierkalf geboren.
‘Het eerste kalf van Humaine was in
onze ogen te klein. Humaine haalde eerste categorie voor hoogtemaat, maar kon
ondersteuning in maat gebruiken. Daarom kozen we bij de volgende dekking
bewust voor een stier die groter fokt.’
De keuze viel al snel op Empire d’Ochain.
‘Humaine was een erg brede, dikke en
bevleesde fokkoe. Ze was niet de grootste, maar haar vleeseigenschappen waren des te opvallender.’ Haar exterieurbeoordeling weerspiegelt de bevindingen
van de fokker. Zo kreeg Humaine 78
punten voor hoogtemaat, 92 punten
voor bespiering, 85 voor type, 91 voor benen, 85 voor algemeen voorkomen en
een eindbeoordeling van 90 punten. De
combinatie met Empire d’Ochain voor
extra maat pakte hoe dan ook opvallend
goed uit. ‘Met een factor geluk erbij heb
je dan een ki-stier.’
Laura du Coin
(v. Lingot de Chocquenée)
Bretonne de Bray
(v. Brutus van het Pasveld)
Humaine de Bray
(v. Emigré de Saint-Fontaine)
Adajio de Bray
(v. Empire d’Ochain)

De vleeskenmerken van
Humaine de Bray zijn ook bij
zoon Adajio de Bray zichtbaar
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In haar zoon Adajio zag Michel Cauchie meteen
veel gelijkenissen met moeder Humaine. In hoogtemaat scoorde de Empirezoon beter. Zo kreeg Adajio
zelf 85 punten voor hoogtemaat, 93 punten voor
bespiering, 82 punten voor type en 93 punten voor
benen. ‘De stier kreeg dezelfde breedte en de enorme vleesaanzet mee.’

Nog twee volle broers en zussen
De succesvolle match van Humaine met Empire
kreeg vervolgens het volle vertrouwen van vader en
zoon Cauchie. Zo fokten ze uit dezelfde combinatie
naast Adajio nog twee volle broers en twee volle
zussen. ‘Als een paring goed uitpakt, dan zijn we
niet snel geneigd om de stierkeuze te veranderen’,
voegt Michel Cauchie daaraan toe.
Op 12 januari 2009 wordt zo ook de stier Kubitus de
Bray geboren. Kubitus verhuist eerst naar het Centrale Opfokstation in Ciney, waar hij een daggroei
neerzet van 1,87 kg. Hij ging uiteindelijk voor een
topveilingbedrag van 33.000 euro naar BBG. Ook hij
is ingezet als fokstier. ‘We kregen uiteindelijk drie
volle broers waarvan twee op de ki zijn geraakt. De
derde hebben we afgemest.’
En hoewel hun pedigree gelijk is, ziet Michel Cauchie toch veel verschillen tussen de broers Adajio en
Kubitus. ‘Kubitus is toch een heel andere stier dan
Adajio’, vergelijkt de fokker de twee volle broers. In
tegenstelling tot Adajio zijn de fokwaarden van Kubitus nog niet volledig gekend. ‘Kubitus heeft volgens mij veel weg van zijn vader, terwijl Adajio door
zijn bevleesdheid vooral lijkt op zijn moeder.’

Vijftig kalveren in eigen fokstal
Sinds zijn ki-debuut in 2009 vertoont het gebruik
van Adajio de Bray een continue opmars. Zo eindigde de stier in 2010 en 2011 telkens als meest verkochte witblauwvererver in Wallonië. En ook aan
Vlaamse en Nederlandse kant is de Empirezoon een
van de meest ingezette stieren in het witblauwras.
De fokstier woog op 47 maanden 1130 kg en mat
daarbij 145 cm. Adajio is vrij van gebreken en kenmerkt zich door goede functionele kenmerken. Met
name de hoge score voor vitaliteit (110) en drinkkracht (112) bij de kalveren is opvallend. Het sterftecijfer is met 95 eveneens aan de lage kant. Met 121
is ook de bevleesdheid opvallend, bij een voldoende
hoogtemaat van 97.
In eigen stal kreeg Adajio veel krediet met al een
vijftigtal nakomelingen. Economie gaat er voorop
in de vleesveefokkerij. Michel Cauchie is nuchter.
‘We hebben vertrouwen in de vleeskwaliteiten van
Adajio en hebben hem daarom ook ingezet. Alle dieren gaan weg voor de slacht. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om: een goede vleesproductie.’
Dat de stier breed in het veld doordringt, is volgens
de fokker geen toeval. ‘Met Empire d’Ochain gaat
Adajio toch een beetje weg van de traditionelere
bloedvoeringen.’ Er zijn meer beweegredenen,
denkt hij. ‘Adajio geeft consequent goede nakomelingen. Hij past ook op veel dieren.’ Hij concludeert
voorzichtig: ‘Misschien is dit wel een van de beste
reproductiestieren van het moment.’ l
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Functionele kenmerken
vitaliteit
110
drinkkracht
112
gebrek voorpoten
107
rechte sprong
98
kromme sprong
106
lange tong
97
scheve muil
99
snoekbek
103
sterftecijfer
95
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vleesproductiekenmerken
drachtduur
101
geboortegewicht
101
bevleesdheid
121
gewicht 14 mnd.
95
schofthoogte 14 mnd.
97
waarde euro/kg LG	
105
gewicht/waarde euro 101

kort
laag
slecht
laag
klein
laag
slecht

lang
hoog
goed
hoog
groot
hoog
goed

exterieurkenmerken
schofthoogte
lichaamslengte
borstbreedte
bekkenbreedte
schouderbespiering
rugbespiering
rib
kruisligging
bekkenlengte
staartinplanting
dijen zijaanzicht
dijen achteraanzicht
beenwerk
schouderbeenwerk
ruglijn
voorpoten
achterpoten
spronggewrichten
huid
bespiering
vleestype
algemeen voorkomen
totaalscore
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96
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klein
kort
smal
smal
weinig besp.
weinig besp.
plat
vlak
kort
ingebed
recht
w. uitpuilend
grof
boegig
doorhangend
o-benig
o-benig
recht
dik
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groot
lang
breed
breed
sterk besp.
sterk besp.
rond
lang
hellend
hoog
rond
s. uitpuilend
fijn
verborgen
opgebogen
x-benig
x-benig
koehakkig
fijn

Eén standaardafwijking is gelijk aan 10 punten.
Bron: Herdbook BBB, Ciney juli 2012
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