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Dopje van h et Bareelhof

de Benelux!

Duurzaamheid verankerd in hoofdprijs kerstwedstrijd 2008
VeeteeltVlees pakt ook dit jaar weer uit met een kerstwedstrijd, de zesde op rij.

uture

De hoofdprijs is ditmaal het Belgisch-witblauwvaarsje Dopje van het Bareelhof.
Duurzaamheid zit verankerd in haar stamboom. Maar er zijn ook nog vijf hectaren
maiszaad van KWS te winnen en talrijke CRV-spermaprijzen.
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opje van het Bareelhof is de hoofdprijs van de zesde kerstwedstrijd
van VeeteeltVlees. Dopje is een acht
maanden oud vaarsje met een honderd
procent Belgisch-witblauwbloedvoering.
Ze werd gefokt in de bakermat van het
ras op het fokbedrijf ‘van het Bareelhof’
van Gilbert Veulemans in het VlaamsBrabantse Glabbeek. Dopje is voor haar
leeftijd groot en langgerekt en heeft
goed beenwerk. In de voorhand zit een
mooie openheid en de bespiering in de
achterhand is bolrond.

Drie generaties boven 1000 kg
Duurzaamheid zit verankerd in de stamboom van Dopje, te beginnen met de
overgrootmoeder Dina 2 van het Bareelhof (v. Affectif de Somme). ‘Dina 2 was
een grote en lange koe’, herinnert Stijn
Veulemans zich. ‘Ze was meer van het
economisch type dan van het showtype.’
Hoeveel kalvingen Dina 2 heeft gerealiseerd, kan de jonge veehouder zich niet
meer herinneren, maar wel dat het dier
bij afvoer 1050 kilogram woog.
Uit de paring van Dina 2 met Bruegel
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d’au Chêne werd Nopje van het Bareelhof geboren. ‘Ik wil niet blasé zijn, maar
Nopje is waarschijnlijk een van de beste
Belgische witblauwen die ooit in Vlaanderen is gefokt’, zegt Stijn. ‘Nopje was
een toonbeeld van de juiste middenweg
tussen showfokkerij en economie. Aan
de ene kant heeft ze een keuringspalmares die met talrijke kampioenstitels
mooi gevuld is. Aan de andere kant is er
het gegeven dat Nopje zeer vruchtbaar
was en dat we haar pas hebben moeten
afvoeren op elfjarige leeftijd bij een gewicht van 1020 kilogram.’
Nopje, die met 89,1 punten voor exterieur werd ingeschreven, waaronder 93
punten voor beenwerk, is inderdaad
geen onbekende in Vlaanderen. Nopje
was onder meer jaarmarktkampioene te
Waver, Sint-Truiden en Affligem en tweemaal provinciaal kampioene te Leuven.
Op nationaal vlak werd zij onder meer
1b te Libramont en te Brussel.
Zelf heeft Nopje maar drie keer gekalfd,
maar zij was zeer productief bij het winnen van embryo’s. Door deze et-sessies
lopen er in Vlaanderen heel wat goed
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presterende nakomelingen rond van
Nopje, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Zoals Symphonie van het
Bareelhof, een Torrerodochter en moeder van de ki-stier Di Caprio bij ki OostWest. Of zoals haar Radardochter Unique van het Bareelhof, die in één jaar in
St. Truiden, Waver, Affligem en Leuven
het kampioenschap binnenrijfde. Een
andere nakomeling van Nopje is Zafira
van het Bareelhof, een nakomelinge van
Osborne en een 1a-plek op Agriflanders.
En in dit rijtje mag natuurlijk Topje, de
moeder van de hoofdprijs, niet ontbreken. Topje (v. Radar VT), die nog steeds
op het bedrijf aanwezig is, behaalde
tweemaal rubriekwinst te Leuven en
werd vierde op de keuring te Gent. Topje
is goed voor 88,8 punten met 92 punten
op het onderdeel beenwerk en heeft al
viermaal gekalfd. Ook haar nakomelingen laten zich opmerken in het keuringscircuit. Zoals haar Sjaka-Zoeloedochter Celina of Bivouaczoon Zorba die
beide op de recente provinciale keuring
in Leuven een 1a-plaats behaalden. ‘Ook
Topje bezit het potentieel om bij afvoer

Stijn Veulemans met Dopje van het Bareelhof
de grens van 1000 kilogram te overschrijden’, aldus Stijn Veulemans.

Vader Gamin des Trois Frontières
Dopje van het Bareelhof is het resultaat
van de paring van Topje met BBG ki-stier
Gamin des Trois Frontières (v. Doyen).
Jan Roggen, accountmanager vleesvee
bij CRV: ‘Gamin is een echte allrounder.
De stier zelf bezit een correcte hoogtemaat en een mooi gewicht. De voorhand,
middenhand en achterhand zijn correct.
Vanwege zijn aparte bloedvoering is de
stier breed inzetbaar in de populatie.

Zijn eerste fokwaarden in juli 2008 getuigen van enorm vitale, sterke nakomelingen met een goed drinkvermogen. Op het exterieurfront stellen we
bij de eerste kalveren vast dat hij de
hoogtemaat van de moeders goed bewaart.’
Voor de winnaar van Dopje heeft Stijn
Veulemans het volgende paringsadvies:
‘Dopje heeft een prima gewicht, een
mooie hoogtemaat en breedte. Het
beenwerk is correct en puntgaaf. Alleen in de rugbespiering kan het dier
nog wat ondersteuning gebruiken. Be-

loftevolle stieren zoals Colos van Daisel
of Canadian Club van de Kerkenhofstede, die beide een sterke rugbespiering
laten zien, zouden goed in het rijtje van
mogelijke partners passen.’
VeeteeltVlees biedt u via de kerstwedstrijd een uitgelezen kans om dit jonge
talent in uw fokkerij binnen te halen.
Verzamel nú alle VeeteeltVleesnummers
uit het jaar 2008 en waag uw kans.
Guy Nantier
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