Achter het fokbedrijf ‘Van het Kookshof’ schuilen de gebroeders Hoogsteyns. Via het betalen van veel leergeld hebben ze een succesvolle witblauwfokkerij opgebouwd. Verschillende Waalse fokkers scoren op nationaal vlak sinds
enkele jaren met genetica uit deze Limburgse fokkerij. Maar
de foklijn houden de gebroeders in bezit.

V

oor de gebroeders Hoogsteyns betekende Doornik 2005 een nieuw
hoogtepunt in hun fokkerij. Roulade van
het Kookshof (v. Radar van Terbeck) veroverde er immers het nationale lint en stal-

Paul (l.), Jos en Lucien (r.) Hoogsteyns.
Lucien Hoogsteyns: ‘Lancier van de Bomloze Put
heeft onze stal gemaakt’

een honderdtal witblauwen op na. In 1983
namen de drie broers het ouderlijk bedrijf
over waarop oorspronkelijk Kempische
roodbonten werden gemolken. Met het
melkvee nam vader Jaak Hoogsteyns deel

ouderdom van drie maanden verkocht
aan Ann Adams en Serge Lempereur uit
l’Ecluse. ‘Eigenlijk dachten wij dat het
kalf onvoldoende zou uitgroeien’, zegt Lucien. ‘Impressie was trouwens ook niet

heeft is gekomen via de echte vleesstieren,’ stelt Jos, ‘niet van de grote stieren
met zware botten, zoals KI-stier Seduisant. We willen geen vee waar je drie à
vier generaties moet aan corrigeren omdat je het vlees kwijt bent door de hoogtemaat.’ Lucien valt hem bij en vult aan:
‘Gewicht haal je uit de lengte en de
breedte, niet uit de hoogtemaat.’ Wat
zijn dan de ideale maten en gewichten
voor witblauwen? Lucien Hoogsteyns:
‘Daar wordt hier niet naar gekeken. Koeien moeten op de grond hangen in het
slachthuis en niet het plafond halen op
de boerderij. En kwaliteitsvlees bekom je
van dieren met een ronde rib.’
Bepalend in hun stierkeuze zijn in volgorde de bloedvoering, de voorhand, de rib

én de moeder. ‘KI-stieren aankopen zonder de moeders te hebben gezien vinden
we maar niks’, zegt Paul onomwonden
over de gang van zaken in de KI-wereld.
‘Lasso en Nuflor bijvoorbeeld werden
door de KI aangekocht ten huize van hun
nieuwe eigenaars. Nooit ofte nimmer hebben we hier iemand van de aankoopcommissies over de vloer gehad die naar de
moeders kwam kijken. Vreemd.’

Kieskeurig in stierkeuze
Momenteel werken de gebroeders met de
‘overleden’ stieren Radar van Terbeck,
Brutal en Lasso op moeders waar de stieren Cubitus, Fausto of Lancier voorzitten.
‘We worden niet erg warm van de huidige
generatie KI-stieren’, verklaart Lucien.

Limburgs to pvlees
Lucien Hoogsteyns: ‘Wij kruisen hier altijd ko rt, zonder enig probleem’
genotes Prestige en Pyama, beide eveneens van Radar van Terbecksignatuur, zetten een knappe prestatie neer met twee
1b-plaatsen. Weliswaar kwam het succes
op naam van hun huidige eigenaar Philippe Lhotte uit Bastogne. ‘Zelf zijn we niet
zo’n fan van deelname aan keuringen’,
zegt Lucien Hoogsteyns. ‘Het is even prettig om uw beste fokmateriaal te verkopen
en het succes aan anderen te gunnen. Aldus maak je ook goed reclame voor je fokkerij.’ Door de stallingen lopend en wijzend naar enkele dieren vervolgt de
Limburger: ‘Op de meeste dieren is er een
bod. Alles is hier te koop, maar we zorgen
wel dat de foklijn in de stal blijft. Eigenlijk
heeft niemand de beste gekocht.’ De fokker doelt op Ibiza van het Kookshof, de
volle zus van Impressie, moeder van KIstier Lasso. De nu tienjarige koe is nog
steeds op het bedrijf aanwezig. Ondanks
wat problemen met het beenwerk houdt
zij haar geweldige bespiering stevig vast.
Haar lengte spreekt boekdelen. Ibiza
wordt momenteel veelvuldig benut voor
embryowinning met Brutal en Cubitus.
Paul (52), Jos (50) en Lucien (45) Hoogsteyns zijn de leidende figuren van het
fokbedrijf ‘Van het Kookshof’ in het Limburgse Gerdingen. Naast hun fulltime job
buitenshuis houden ze er voor de hobby
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aan lokale keuringen. Door een brucellose-uitbraak en de aanleg van een weg door
het bedrijf, vulde vader Hoogsteyns zijn
bindstallen met witblauw mestvee. Na de
overname legde het trio zich midden jaren tachtig opnieuw toe op de fokkerij,
ditmaal van Belgische witblauwen.

Lancier van de Bomloze Put
Hun huidige succes behaalden ze niet
zonder veel leergeld te betalen. ‘Er werden fortuinen geïnvesteerd in de aankoop
van embryo’s uit Wallonië’, legt Paul uit.
‘Met uitzondering van acht embryo’s uit
Granada des Frères met Opticien was de
uitkomst een fiasco.’ De nakomelingen
van Granada (v. Deluré du Bois Abbesse)
werden gepaard met de particuliere stier
Lancier van de Bomloze Put (een Brulotzoon uit nationaal kampioene Butée de
Joli Jean) van het fokbedijf Paul Vereecke
uit Watervliet. ‘Lancier heeft onze stal gemaakt’, zegt Lucien met vaste overtuiging. Impressie van het Kookshof (v. Lancier BP) zag het daglicht en zette het
fokbedrijf de eerste maal in de kijker met
een 1b-plek in Doornik en een 1c in Libramont.
Echte naamsbekendheid kreeg het fokbedrijf via Lasso van het Kookshof. De
Faustozoon uit Impressie werd op een

van de grootste, maar door de uitstekende
verzorging te l’Ecluse is Lasso er wel gekomen. Bij ons zijn de behuizing en voeding
stukken harder. Lasso behaalde vijf kampioenstitels op vijf deelnames alvorens hij
bij de KI belandde. En hij fokte vele kampioenen bij “anderen” ’, maakt Jos het verhaal af. Het tweede kalf van Impressie uit
Bram verhuisde eveneens naar het fokbedrijf van Ann Adams, waarna Impressie
zelf haar carrière ook daar vervolgde. Nuflor van het Kookshof (v. Brutal) en Ober
van het Kookshof (v. Cubitus) zorgden
voor een vervolgverhaal op de keuringen
en KI via Philippe Lhotte uit Bastogne, en
niet te vergeten Jiske van het Kookshof.
De Napoleondochter zorgde voor rubriekswinst te Doornik in 2003 voor haar
eigenaar Claude Dewaele uit het Waalse
Perwez. ‘Ja, vooral Waalse, maar ook wel
Hollandse fokkers vinden hun weg naar
Gerdingen’, stelt Paul vast. ‘Vlamingen
mikken vooral op hoogtemaat, niet op het
echte vlees.’
Behoeft het Belgisch-witblauwras dan
geen nieuwe oriëntatie? Als het van de gebroeders Hoogsteyns afhangt niet. ‘Alle
vooruitgang die het ras tot nu toe geboekt
De tweejarige Ibizadochter Rancune
(v. Fausto), toekomstig paradepaardje

‘Aan echte vleesstieren ontbreekt het momenteel. Wij zijn heel kieskeurig. Slechts
een select groepje stieren komt hier aan
de bak.’ Dezelfde kritische blik heeft het
trio uit Gerdingen ook voor het eigen vee.
Dieren die in hun ogen onvoldoende scoren krijgen een embryo opgezet. ‘Zelfs de
halfzus van kampioenskoe Roulade heeft
een embryo opgekregen.’
Met de vitaliteit en de rusticiteit van hun
vee hebben ze geen problemen. ‘Kijk, wij
kruisen hier altijd vrij kort’, geeft Lucien
aan. ‘Desondanks is de laatste drie jaar de
uitval quasi nihil. We zien heel graag
vlees, véél vlees, maar het moet wel gezond zijn.’
Guy Nantier

