Uit excellente br onnen
Vlaanderens mooiste witblauwen ontspruiten uit too naangevende genetica
Witblauwfokkerij ‘Van de Haven’ doet het weer. De zoektocht naar Vlaanderens mooiste witblauwe fokkoe leidt opnieuw naar de fokstal van Piet Dellaert in Waarschoot. Met de herpunte Orvetdochter Negatieve van de Haven
haalt Dellaert in 2005 weer de koppositie binnen.

Faustotelg Luxe van het
Negenbonder, hooggepunte
stalfavoriet bij familie
Peeters uit Millen

‘Z

e is echt een pure
vleeskoe.’ Witblauwfokker Piet Dellaert uit Waarschoot steekt de loftrompet
over de tienjarige Negatieve
van de Haven. De Orvetdochter
werd herpunt met een totaalscore van 90,2 punten. ‘Ze is
het toonbeeld van duurzaamheid en langleefbaarheid op
mijn bedrijf. In al die jaren is
ze niets van haar vleescapaciteiten verloren.’
Dellaert ging al veelvuldig met
Negatieves genen aan de slag.
De talrijke ET-sessies leverden
tientallen embryo’s op. ‘Zelf
heb ik er enkele nakomelingen
van, maar de meeste embryo’s
zijn verkocht. Na haar volgende
dracht wil ik Negatieve opnieuw spoelen, er is nog niets
van slijtage op die koe.’
Van haar zes volle zussen is er
nog eentje aanwezig op het bedrijf. ‘Die is minder bespierd,
maar in nafok even goed’, stelt
Dellaert, verwijzend naar moeder Idealiste van de Haven (v.
Galopeur), als embryo aangekocht uit Beaujolaisdochter
Tantine de Somme. ‘Ongeveer

75 procent van onze dieren
komt uit die bloedlijn. Idealiste
is voor ons bedrijf een succes
geweest.’

Met Waalse wortels
Menige fokker scoort rechtstreeks of onrechtstreeks met
aangekochte producten. Dat
geldt ook voor de nummers
twee en zes in de lijst, eigen
aan Jacques en Gunther Ronsijn uit Tollembeek. De nummer twee, Barones de la Petite
Fontaine (v. Baron BB), gooit de
hoogste ogen van het tweetal.
De Barondochter voert terug
op de Waalse Ministretelg Denise de Coquiane, destijds nog
succesvol op de SIA in Parijs. De
nummer zes, Waarde de la Petite Fontaine (v. Artaban), is een
product van Faustodochter Basannée du Haut de Mer.
Beide koeien verdienen een
hoge status bij de familie Ronsijn. ‘Baron de Bois Bauloye
heeft hier fantastisch gekweekt’, klinkt een enthousiaste Jacques over oogappel Barones, die afgelopen jaar herpunt werd met 90,1 punten.

Hoogtemaat en bespiering zijn
in zijn ogen belangrijk, waardoor de Affutézoon nog altijd
kansen krijgt. Hun andere
hooggepunte stalfavoriet Waarde is voor de tweede keer met
Baron gepaard. ‘Haar eerste
vaarskalf uit die combinatie
ziet er goed uit, dus hebben we
dezelfde keuze aangehouden.’
Ook Barones kreeg na haar eerste vaarskalf dezelfde partner.
‘Zij is opnieuw met Gitan gecombineerd en kalft in mei al
voor de tweede keer. Daarna
overwegen we haar te spoelen.’
In de fokkerijkeuze zijn vader
en zoon erg streng. Gunther:
‘Het is niet alleen werken voor
het plezier, het moet ook rendabel zijn.’
Terwijl de nummers één en
twee hun prestaties vooral in
eigen stal tot stand brengen,
ligt dat voor Luxe van het Negenbonder (v. Fausto), de nummer drie in de lijst, anders. De
pupil van Arnould Peters uit
Millen, maar gefokt door Rigo
Lenaers uit Vliermaal, bewees
zich afgelopen zomer met een
eerste plek op de provinciale in
Alden-Biesen.
Luxe haalt de hoogste notering
onder de voor het eerst gepunte dieren. ‘Ze was toen in een
prima vorm’, verklaart Arnould
Peters haar excellentstatus van
90 punten. Luxe stamt uit
Ogive de Fooz en haalde ook in
Vilvoorde een tweede plek. Zelf
leverde Luxe nog geen vrouwe-

lijke nakomelingen op. ‘We
hebben nu een stierkalf van Radar en gaan haar binnenkort
spoelen. De combinatie? Dat
wordt moeilijk. In elk geval
wordt het een stier die nog wat
extra ﬁnesse bijbrengt.’

Keur aan spoelkoeien
Eveneens bekend van keuringsoptredens is Ecluse du GrandCourty (v. Notez-Le), eigen aan
Jean-Pierre Pollyn uit Lovendegem en gefokt door de Waalse
witblauwfokker Gerard Otjacques. Het provinciaal kampioenschap bij de gekalfde
vaarzen in Sint-Lievens-Houtem
2004 prijkt bovenaan haar palmares. ‘Volgende week kalft ze
af van Latent de Somme en
daarna wil ik haar spoelen’,
vertelt haar enthousiaste eigenaar, die al een stierkalf van
Emigré kreeg. ‘Witblauw is
voor mij een passie en een hobby. Ecluse loopt bijna in de achtertuin. Ze heeft een heel zacht
en lief karakter.’ Pollyn prijst
haar lengte, breedte en diepe
bil. ‘Eigenlijk scoort ze op alle
punten. Ik kan me daardoor
een brede stierkeuze permitteren.’
Nog meer excellente genen komen voort uit witblauwstallen
van de gemeente Lovendegem.
Torrerotelg Urona van ’t Hof
ter Lo staat bij Laurent Goossens uit Lovendegem. ‘Ze heeft
een lange, grote kop, zulke dieren zie ik graag’, omschrijft de

Tabel 1 – De hoogstgepunte Vlaamse witblauwen in 2005 inclusief populatiegemiddelden per jaar (bron: VRV)
naam dier

vader

m.vader geb.dat.

Negatieve van de Haven *
Barones de la Petite Fontaine *
Luxe van het Negenbonder
Ecluse du Grand Courty
Urona van ‘t Hof ter Lo
Waarde de la Petite Fontaine
Toria*
Tanja van ‘t Hof ter Lo*
Karmen van Wolfstee
Tonique *
Unite
gemiddelde Vlaanderen 2004
gemiddelde Vlaanderen 2005

Orvet
Galopeur
Baron
Bruegel
Fausto
Laureat
Notez-Le Brulot
Torrero Opticien
Artaban Fausto
Artaban Mustafa
Bourgogne Galopeur
Cubitus Paciﬁque
Brulot
Galopeur
Fausto
Galopeur

02-09-1995
15-08-2002
24-01-2001
14-08-2002
15-03-2001
12-06-2003
07-08-2000
16-02-2000
14-05-2001
01-11-1999
25-02-2001

hoogtem.

besp.

90,0
90,0
85,0
100,0
88,0
90,0
98,0
85,0
100,0
80,0
83,0
79,5
84,1

90,8
91,2
91,0
91,0
90,7
90,5
90,0
90,7
90,3
91,5
90,5
87,9
87,4

type beenw.
85,6
83,7
84,6
85,3
84,0
82,9
86,1
85,3
86,1
84,1
82,9
81,2
81,2

93,0
95,0
97,0
84,0
91,0
92,0
90,0
88,0
75,0
81,0
95,0
85,5
86,7

AV totaal eigenaar, woonplaats
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
80,0
80,0
85,0
90,0
85,0
76,2
75,8

90,2
90,1
90,0
89,8
89,8
89,5
89,5
89,3
89,2
89,1
89,1
85,9
86,2

P. Dellaert, Waarschoot
G. Ronsijn, Tollembeek
A. en M. Peters-Meers, Millen
J. P. Pollyn, Lovendegem
L. Goossens, Lovendegem
G. Ronsijn, Tollembeek
R. Desmet, Idegem
W. Goeman, Vrasene
D. Van den Bussche, Wiekevorst
P. Anthonissen, Wuustwezel
P. Anthonissen, Wuustwezel en A. Gijsbrechts, Merksplas

* = herpunting

28

april 2006

april 2006

29

fokker Urona. ‘Een dier met
een grote kop wordt altijd
groot, die met een kleine kop
blijft altijd klein.’ Urona stamt
uit de genen van de fokkoe Nicole de Bomal (v. Opticien). ‘Dat
was een koe van meer dan 900
kilo mager gewogen.’
Van Urona is een volle zus op
het bedrijf aanwezig. ‘Zij is ook
groot en lang, maar heeft toch
minder kwaliteit.’ Reden voor
de fokker om vooral met de genen van Urona te werken. ‘Urona zal met de tijd ook gespoeld
worden. Ze is nu geïnsemineerd met Elkehard. Ik wil ze
graag eerst laten kalven.’
Laurent Goossens levert net als
de familie Ronsijn twee fokproducten in de lijst. Bourgognetelg Tanja van ’t Hof ter Lo
werd in Lovendegem geboren.
Later verhuisde Tanja naar
Wilfried Goeman in Vrasene.
‘Tanja is diep gebild, onderin
breed, maar boven in de schouders eerder aan de scherpe
kant’, omschrijft de nieuwe eigenaar haar met grote precisie.
‘Ze heeft echt het type van
Bourgogne’, stelt hij vast.
Kalveren zijn er nog niet. ‘Ik
kocht haar als donorkoe en
blijf haar normaal nog even
spoelen.’ De combinatie met
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Blak spreekt de witblauwfokker in elk geval aan. ‘Bij haar
oorspronkelijke eigenaar zag
ik al twee kalveren uit Tanja.
Het was nog een beetje te vroeg
om al goed te kunnen zien wat
het zal worden, maar het Blakkalf was in elk geval heel correct.’
Voor Tanja in de toplijst staat
leeftijdsgenote Toria (v. Artaban) van Regina De Smet uit
Idegem. Zij kocht de beloftevolle Artabandochter van buurman Alfons Van Oudenhove.
‘We kenden Toria als jonge
vaars. Het is een kleindochter
van een door ons gefokte stier.’
Als vaars eindigde Toria als eerste op de keuring in Ninove en
versloeg ze onder meer TallowDip van Filip Taveirne. ‘We hebben haar al die tijd zien uitgroeien. Ze is sterk, groot en
breed in de achterhand. Toria
wordt beter met het ouderer
worden. Ze is een galante koe.’
Behalve Toria kochten haar eigenaars een Artabanspoeling
uit dezelfde moeder. ‘We hebben op die manier al een drietal volle zussen van Toria en
nog een aantal embryo’s in de
ketel.’ Toria zelf is acht keer gespoeld met gemiddeld tien embryo’s. Operateur en de eigen

stier Wannes van de IJzer behoren tot het groepje uitverkoren
partners. ‘Eén ding is spijtig.
We wilden haar graag eens
naar een keuring laten gaan,
maar daarvoor moet ze zelf
een aantal keer gekalfd hebben. Toria kalfde slechts één
keer.’
Ook Karmen van Wolfstee (v.
Cubitus) van Dirk Van Den Bussche uit Wiekevorst stamt uit
een aangekocht fokproduct,
Hamster van Rossum (v. Paciﬁque). ‘Ik kocht haar moeder
toen ze één jaar was. Het was
een dier met veel potentieel.’
De combinatie met Cubitus
slaagde erg goed. ‘Karmen is
veel massaler dan haar moeder
Hamster. Zij was heel typisch
en daar paste Cubitus goed
bij.’

Exterieurrijke halfzus
De witblauwtoplijst is doorspekt met familierelaties. Zo
leveren Artaban en Fausto elk
twee dochters in de lijst, terwijl
Galopeur hoﬂeverancier is onder de moedersvaders. Eveneens op Galopeurbloed gestoeld is de fokkoe Native, verantwoordelijk voor twee hooggepunte producten in de lijst.
Zij staat aan de wieg van Faus-

todochter Unité en Brulottelg
Tonique bij Paul Anthonissen
uit Wuustwezel.
Zowel met Unité als Tonique
was witblauwfokker Anthonissen al kampioen op provinciaal
niveau in Geel. ‘Tonique is een
echte vleeskoe en een enorm
typisch dier. In het begin groeide ze niet echt uit. Ze is pas later ontwikkeld.’
Die evolutie leverde Tonique
na een herpunting een eindscore op van 89,1 in plaats van
88,8 punten. Halfzus Unité, in
mede-eigendom van Ann Gijsbrechts uit Merksplas, evenaarde die score meteen met
haar eerste beoordeling. ‘Zij
heeft al heel goed gefokt’, verwijst Anthonissen onder meer
naar Osbornezoon Zorro van
het Caronshofke, in 2004 kampioen in Afﬂigem. Maar ook
Ministredochter Petula, een
andere halfzus uit Native,
krijgt een roemrijk eerbetoon.
Petula scoorde reekswinst in
Brussel, Libramont en Doornik. ‘Native heeft een origine
zonder problemen. De stam
van Native is erg plezant om
mee te fokken.’
Annelies Debergh

