Geen vijfminutenkoe in de stal van de familie Hoefkens uit Kontich.

Florian (Red Marker x Tulip), 88 punten
Productie: 93 2463 4,85 3,49

Extra tijd investeren in de koe is voor deze familie geen straf, maar
een geluk. De bekende Alleitje geniet in haar eigen strobox en
de arbeidsintensieve voederbiet zit standaard in het rantsoen.

D

e keukenwand van familie Hoefkens
is royaal behangen met koeienfoto’s.
Stuk voor stuk vormen ze een herinnering
aan het succes dat de familie Hoefkens
op prijskampen in de wacht sleepte. Wie
spreekt met Alfons (45), Marleen (43)
of dochters Karen (19) en Berdien (17)
Hoefkens weet één ding zeker: hier gaat
het om echte koeienliefhebbers. ‘Het zit
ons in de genen om mee te doen in de
fokkerij’, zegt Alfons Hoefkens. ‘Mijn
grootvader nam al deel aan keuringen en
mijn vader werd met Corra (v. Socrates) in
1960 nationaal kampioen.

Temperamentvol karakter
De meeste foto’s refereren aan de koefamilie van Cantordochter Blume, waar
uiteindelijk keuringsvedette Alleitje (v.
Magnum) uit voortvloeit. ‘Mijn grootvader kocht Blume in 1980 op de veiling in
Osnabrück, samen met twee andere dieren: Elena en Bianca. Twee jaar daarvoor
was de veestapel door een bruccelose-uit-

braak geruimd. We wilden de veestapel
graag opbouwen met fokvee’, verklaart
Hoefkens de aankoop.
Blume kreeg op het pachtbedrijf in Kontich de meeste invloed. Hoefkens pakt er
pen en papier bij en noteert loot voor loot
de schakels tussen Blume en Alleitje (92
punten). ‘Vijftig procent van onze zestig
melkkoeien voert bloed van Blume’,
merkt Alfons Hoefkens veelbetekenend
op. Toch valt er even een stilte bij de
vraag wat de familie karakteriseert. Daarop wijst Karen resoluut naar de foto’s aan
de wand: ‘Kijk zelf maar, dat zijn melk-

Alfons, Berdien, Marleen en Karen
Hoefkens: ‘Het zit ons in de genen om mee
te doen in de fokkerij’
type en doorgaans redelijk droge benen.
Bovendien zijn de meeste koeien uit deze
familie temperamentvol van karakter, de
beste keuringskoe heeft een beetje last
van zenuwen.’
De familie Hoefkens ontkwam zelf evenmin aan zenuwen bij de jongste Agribex.
Voorafgaand aan haar reservetitel bezorgde de Magnumtelg haar eigenaars bijna
een desillusie. Marleen Hoefkens: ‘Woens-

dags voor de keuring kreeg Alleitje nog
een ﬁkse uierontsteking en had ze 41 graden koorts. De veearts heeft ons gelukkig
bijgestaan; die donderdag knapte ze op.
Maar we achtten haar niet ﬁt genoeg voor
het Belgisch kampioenschap, mijn oren
ﬂapperden dan ook toen ze alsnog in de
prijzen viel.’
Alleitjes palmares is inmiddels aardig uitgedijd. Ze werd kampioene Oostmalle in
2002 en 2004, algemeen kampioene in
Antwerpen 2004 en de jongste titel die ze
heeft behaald, is die van reservekampioene Agribex 2005. Dat terwijl moeder Vitelma (v. Bell Gene) niet verder kwam dan
78 punten. Hoefkens steekt zijn enthousiasme over de Duitse Magnum (Mascot x
Inspiration) niet onder stoelen of banken:
‘Het is de beste Mascotzoon die er ooit is
geweest.’

Karen Hoefkens: ‘De beste keuringsko e heeft een beetje last van zenuwen’

Genieten v an koeien
De basis waarop Hoefkens zijn stierkeuze
baseert, is niet vast omlijnd; de veehouder stelt geen ondergrens voor bepaalde fokwaarden en handelt evenmin volgens een concreet geformuleerd fokdoel.
Alfons Hoefkens: ‘Ik ga meer af op koefamilies. Blackrose is bijvoorbeeld een familie waar veel goede keuringskoeien uit komen.’ Stormatic, Mr. Samuallo, Damion,
Zenith, Glacier, Red Marker, Encounter,
Toy Story, Royaume, Lucky Mike en oudgediende Magnum, de reeks stieren die kansen kreeg en krijgt, valt vooral in het segment topexterieur. ‘We zien graag koeien
die iets groter en machtiger zijn, die gaan
langer mee’, ervaart Karen Hoefkens.
De levensduur op het bedrijf kent de familie niet in detail, maar haar liefde voor
koeien heeft ongetwijfeld effect. ’s Winters geniet een deel van de koeien van een
met stro bedekte ligbox, ondanks de extra
arbeid (dagelijks één tot twee uur). Voor
Magnumdochter Alleitje, 92 punten,
reservekampioene op de Agribex
Productie: 76 3248 5,20 3,00
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de uiergezondheid heeft strobedding volgens Hoefkens geen nadelige gevolgen:
‘Het celgetal schommelt rond de 110.000.
We sprayen na het melken, verder niets.
Het is belangrijk dat de ligplaats droog
blijft, dan valt de infectiedruk wel mee’,
stelt Karen.

Voederbieten
Ook de relatief arbeidsintensieve vervoedering van uit de gratie geraakte voederbieten is volgens Hoefkens de moeite waard:
‘Het is gezond en smakelijk voer en zorgt
voor de nodige variatie in het rantsoen.’
Van de 52 hectare leemgrond benut het bedrijf twee hectare voor de teelt van voederbieten. Dat levert voldoende opbrengst om
de zestig koeien van oktober tot maart dagelijks 15 kilogram te verstrekken. Van een
zichtbaar effect op de melkproductie kan
Hoefkens niet spreken. Naast gras en een
portie mais (twintig kg per dag) komt er
voor de productie van circa 7800 kg melk
per koe, bij een vetgehalte van 4,49% en eiwitgehalte van 3,40%, niet meer dan 950
kg krachtvoer aan te pas: ‘De melkprijs is

niets te hoog, voorlopig is er te weinig
ruimte om hogere kosten te accepteren.’
Intussen ligt de keukentafel bezaaid met
fotomateriaal van prijskampdeelnames.
Een enkele roodbonte steekt schril af tegen de zwartbontoverheersing. ‘De rode
genen heb ik eigenlijk ingebracht om mijn
vrouw te plagen’, lacht Alfons Hoefkens.
Met Jubilanttelg Sanne, een achterkleindochter van Blume, introduceerde Hoefkens de eerste roodfactor in zijn stal. Ook
Sanne behaalde in Oostmalle al eens een
rubriekszege. Tegen dat licht wekt de vaarzentitel van Red Markertelg Florian (Sannes kleindochter) op de Agribex geen verbazing. De inspecteur waardeerde het exterieur van Florian met 88 punten, evenals
dat van moeder Berlinda (v. Tulip).
Zodra familie Hoefkens zich tussen de
koeien bevindt, beginnen hun gezichten te
stralen. ‘Kijk, dit is nu hotel Alleitje, even
verderop is de suite van Florian’, wijst
Marleen Hoefkens richting de aparte stroboxen. ‘Hier bereiden we ze voor op de
prijskamp in Roeselare. In de ligboxenstal
is het risico op beschadiging voor deze
koeien te groot.’ Karen toiletteert beide vedettes, wat haar op het lijf geschreven is;
drie keer nam ze deel aan de Fokkersschool
in Battice. Of ze dat met Alleitjes Champion- of Lucky Miketelg opnieuw zal doen,
is nog de vraag: ‘We zullen wel zien.’
Tijmen van Zessen
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