Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie waren in 2004 de mooiste
witblauwen van het Vlaamse land? VeeteeltVlees zocht het voor u uit
aan de hand van de lineaire exterieurscores. Het fokbedrijf ‘Van de
Haven’ uit Waarschoot bezet de helft van de toptien.

V

alesca, Valerie, Venezuela, Vanesse
en Victime. Vijf V’s uit het witblauwfokbedrijf ‘Van de Haven’ bezetten de helft
van de plaatsen in de toptien van ’s Vlaanderens mooiste witblauwen in 2004. Op
keuringen of shows zijn de beauty’s van
Piet Dellaert (42) uit Waarschoot nog niet
te bewonderen geweest. ‘Vanwege de

vooral op bespiering met behoud van
hoogtemaat’, legt de fokker uit.
Aan de exterieurbeoordeling neemt Dellaert sinds de prille start ervan deel om bedrijfsblindheid te voorkomen. Over het afgelopen seizoen 2003-2004 scoorde het
bedrijf ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde (=100) 115 punten voor hoogte-

maat, 140 voor bespiering, 138 voor type,
141 voor algemeen voorkomen en 136
voor totaal exterieur. Voor beenwerk,
waar het optimum op 100 ligt, scoorde het
bedrijf 105.
Valesca van de Haven staat op nummer
één in de topranking met 92,7 punten. Deze Lassodochter voert in vierde generatie
terug op Gouda van Terbeck (v. Gabbin
d’Offoux). Valesca’s handelskenmerk is de
bekkenbreedte en -lengte en haar broekbespiering. Zij werd al gepaard met Debordant, wat resulteerde in een vaarskalf.
Halfzus via Lasso, Valerie van de Haven,
staat met haar 92,5 punten op twee en is de
oogappel van Dellaert. ‘Zij is mijn ideale
koe’, verklaart de fokker. ‘De rib is minder

Piet Dellaert: ‘Zo’n topgeneratie zal ik
niet elk jaar fokken’
rond dan bij Valesca, maar zij bezit anderzijds net iets meer gewicht en hoogtemaat.’ Valerie voert terug op de eerder vernoemde Tantine de Somme, zoals ook
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hoogproductieve melkveestapel en de 180
stuks witblauwen is er weinig tijd om aan
keuringen deel te nemen’, geeft Dellaert
aan. ‘Bovendien werken prijskampen
contraproductief voor embryowinning.’
De Oost-Vlaming melkt zestig Holsteinkoeien, die afgelopen jaar over 305 dagen
een gemiddelde melkproductie van
10.454 kilogrammen melk realiseerden.
Daarnaast fokt hij sinds 1990 Belgische
blauwen.
‘In de beginperiode heb ik nogal wat embryo’s uit Wallonië ingekocht, waaronder
een embryo van Beaujolaisdochter Tantine de Somme,’ geeft de fokker aan, ‘maar
nu spoel ik mijn eigen koeien.’ Voor de 36
spoelingen die in 2004 werden uitgevoerd
werden er zeventien verschillende koeien
ingezet. Daarvan waren er twaalf met
meer dan 90 exterieurpunten ingeschreven.
Acht donorkoeien daarvan voeren terug
op Idealiste van de Haven (v. Galopeur, m.
Tantine). ‘Uit Idealiste heb ik 75 procent
van mijn veestapel opgebouwd’, geeft de
Waarschotenaar aan. Gitan, Debordant,
Baroque, Danseur, Dracula, Occupant en
Operateur zijn momenteel veelgebruikte
KI-vaders. ‘Na een eerste selectie om inteelt te vermijden, richt ik mijn stierkeuze

haar stalgenote Victime (v. Lasso) die de zevende plek in de rangschikking bezet. Venezuela (v. Brutus) en Vanessa (v. Best) delen hun vierde plaats. Venezuela voert
Blondine de la Cornette (v. Ilote de Bon Air)
in de pedigree, terwijl Vanessa teruggaat
naar Gratis van Terbeck, die andere Gabin
d’Offouxdochter die aangekocht werd bij
de start van de fokkerij. ‘Ja, zo’n topgeneratie zal ik niet elk jaar fokken’, realiseert
Piet Dellaert zich.

Halfzussen van KI-toppers
Temidden van het Van de Havengeweld

vinden we op plaats drie Utopie van de
Averegten van Willy Vermeulen uit Heistop-den-Berg. De Osbornedochter is een
halfzus van KI-stier Turbo van de Averegten (v. Torrero). Utopie behaalde met haar
867 kilogram en 1,38 m op driejarige leeftijd een 1a in Libramont in 2004. Zij was
ook aangemeld voor Agriflanders 2005
maar moest verstek laten gaan vanwege
ziekte na verwerping van haar Genièvrekalf. Recent werd ze verkast naar Nederland, waar ze terecht kwam bij Bart
Hoogeveen, alwaar ook haar 90,9-puntenmoeder, Heroïne de la Source, gestald
staat.
Op vier treffen we Nanette aan van het
fokbedrijf Van Terbeck van Guy en Jan
Roggen-Schotsmans uit Kersbeek. Deze
Brulotdochter uit Acajou van Terbeck (v.
Beaujolais II) is de halfzus van KI-stier Ronaldo van Terbeck. Nanette onderscheidde zich op Agriflanders met een 1b-plaats.
De koe kreeg van de toptien laureaten de
maximale score voor hoogtemaat, net als
Sportive du Vivier.
Moeten we Sportive nog voorstellen? De
Orvetdochter van André Van Rossem uit
Ternat staat op plaats zes met 91,0 punten. Sportive is de halfzus van KI-stier Bivouac via moeder Quarante du Vivier en
een volle zus van KI-stier Tonique du Vivier. Sportive werd op 16 maanden ouderdom aangekocht bij de Waalse fokker
Pierre-Yves Ferauge uit Vodecée. In 1998
zette ze voor haar nieuwe eigenaar een 1cplaats neer op de nationale show te Brussel. Het jaar daarop veroverde ze de nationale kampioenstitel bij de vaarzen te
Doornik en nog een jaar later veroverde
ze er het kampioenslint in de categorie
koeien. Sportive werd veelvuldig gespoeld, wat haar totaal aantal gewonnen
embryo’s op 130 zette. Met haar dochter

Wonderstar (v. Vigoureux) hoopt André
Van Rossem nog naar de volgende nationale editie te Brussel te kunnen trekken
alvorens hij op 72-jarige leeftijd definitief
stopt met de boerderij. ‘Maar Sportive
gaat wel mee naar een weide aanpalend
aan de nieuwe woonst. Op negenjarige
leeftijd is ze nog steeds een elegante verschijning. Ze heeft mij zoveel vreugde bezorgd dat ik maar moeilijk van haar afscheid kan nemen.’

Overige Vlaamse coryfeeën
Op plaats vijf van de toprangschikking
staat Ulla van de Kerkenhofstede van Paul
Gillis uit Watervliet. ‘We hebben haar vanaf de geboorte altijd graag gezien,’ vertelt
Marleen Gillis, ‘vanwege de vitaliteit met
een uitroepteken. Bovendien was het een
groot, sterk kalf met een goede breedte in
de borst.’ De sterkte in het beenwerk
onderscheidt Ulla van haar collega’s uit de
toptien. Ulla stamt uit een succesvolle
moederlijn. Moeder Sissi (v. Fernandel)
veroverde onder meer een 1b op Agribex
2002 achter topmodel Cassis du Chateau
Lebrun. Grootmoeder Magnifique (v.
Bourgogne) is nog kampioene geweest te
Affligem en werd meermaals geselecteerd
voor de nationale keuringen te Brussel.
Laatste in de rij van de tien hoogstgepunte
koeien in Vlaanderen in 2004 is Vermeille
du Molinia. Zij is eigendom van Stefaan
Vereertbrugghen uit Opwijk en Lieven
Goddeeris uit Beerst. De Artabandochter
zette op meerdere nationale keuringen
rubriekswinst neer. Vermeille kalfde driemaal af, telkens van stierkalveren. ‘Via
embryotransplantatie heb ik nu wel al
een vaarskalf van Lasso’, zegt Stef Vereertbrugghen opgelucht.
Guy Nantier

Tabel 1 – De tien hoogstgepunte Vlaamse witblauwen in 2004. Bron: IPAR (B.)

naam dier

vader

moedersvader

geboortedatum

eigenaar, woonplaats

hoogtemaat

Valesca van de Haven
Valerie van de Haven
Utopie van de Averegten
Venezuela van de Haven
Nanette van Terbeck
Vanessa van de Haven
Ulla van de Kerkenhofstede
Sportive du Vivier
Victime van de Haven
Vermeille du Molinia
gemiddelde Vlaanderen

Lasso
Lasso
Osborne
Brutus
Brulot
Best
Osborne
Orvet
Lasso
Artaban

Bionique
Ministre
Fausto
Bruegel
Beaujolais
Bram
Fernandel
Guliver
Dandy
Marquis

20-06-2002
11-05-2002
23-07-2001
29-05-2002
29-07-1995
12-05-2002
15-12-2001
12-06-1996
29-06-2002
13-11-1998

P. Dellaert, Waarschoot
P. Dellaert, Waarschoot
W. Vermeulen, Heist-op-den-Berg
P. Dellaert, Waarschoot
Roggen-Schotsmans, Kersbeek
P. Dellaert, Waarschoot
P. Gillis, Watervliet
A. Van Rossem, Ternat
P. Dellaert, Waarschoot
S. Vereertbrugghen en L. Godderis

89
93
98
89
100
80
84
100
91
95
80

besp.

type

beenwerk

algemeen
voorkomen

totaal

94
94
93
93
93
94
92
92
93
92
88

90
88
87
85
84
86
86
87
85
87
81

91
91
86
94
92
94
97
89
83
86
86

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
76

92,7
92,5
91,6
91,3
91,3
91,3
91,2
91,0
90,9
90,8
86,0

Valesca van de Haven, 93 punten
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april 2005

april 2005
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