Uit krachtige koef amilies
Zes keer ‘van de Haven’ onder Vlaanderens mooiste witblauwen in 2006
Voor het derde jaar op rij pikt de fokstal van Piet Dellaert uit
Waarschoot de koppositie in onder de hoogst ingeschreven
witblauwen. Zioniste van de Haven (v. Lascar) luidt
de naam van de nieuwe vaandeldrager in 2006.

vulling op de palmares van de Cubitusdochter. Zowel tijdens de nationale confrontatie op Agribex in Brussel 2005 als
de jongste VRV Koe-Expo in Gent behaalde Tortelduif een derde plek. De keuringscoryfee van de familie Desmet was
tijdens Agriflanders ook tentoongesteld
bij de tien zwaarste koeien.

‘Van de Haven’ overheerst

‘I

k noem het de sterkte van goede
koefamilies.’ Wie Piet Dellaert uit
Waarschoot naar de oorsprong van zoveel hooggepunte successen vraagt,
krijgt steevast dat antwoord toegespeeld.
Met Zioniste van de Haven (v. Lascar)
overheerst de fokstal voor de derde keer
op rij bij de hoogst ingeschreven witblauwe fokdieren van 2006. Met haar
score van 91,4 punten treedt Zioniste in
de voetsporen van stalgenotes Negatieve
van de Haven (v. Orvet) en Valesca van de
Haven (v. Lasso), die respectievelijk in
2005 en 2004 de koppositie van het jaarlijks terugkerende klassement innamen.
De succesvolle genen heeft Zioniste niet
van vreemden. ‘Drie generaties terug
vind je Nietse van de Haven, de volle zus
van Negatieve. Zioniste stamt dus uit dezelfde familie als haar voorloper.’
De grens van 91 punten is afgelopen
boekjaar overigens niet één, maar twee
keer gepasseerd. Behalve Zioniste overschreed ook Tortelduif (v. Cubitus) van
Luc Desmet uit Vlamertinge de kaap. De
succesvolle herpunting is een mooie aan-

Traditiegetrouw beheerst fokstal ‘van de
Haven’ ook in 2006 de lijst met hoogst
ingeschreven witblauwen, niet alleen bij
de koppositie, maar ook in aantal. Behalve Lascartelg Zioniste telt de verzameling
90 puntenkoeien nog vijf andere stalgenotes. ‘Vier van de zes zijn zelfs op dezelfde genen gestoeld’, vertelt Dellaert
over de bloedband. Zioniste, Zangeres,
Zarenka en Zonnetje zijn allemaal fokproducten van Galopeurnazaat Idéaliste
van de Haven. ‘Idéaliste was een embryo
uit Tantine de Somme, een Beaujolaisdochter.’
Ook de herpunte Umersie en Zwitserse
van de Haven zijn fokproducten van bekende genenlijnen. ‘Umersie stamt uit
Jacqueline du Pré Rosine en Zwitserse is
een verre nazaat van Elsa du Chenia. Ik
zweer bij de fokkracht van een koefamilie. De kwaliteiten komen altijd ergens
vandaan.’
Als favoriet komt Zangeres van de Haven
naar voren, een Danseurdochter. ‘Dat is
mijn meest ideale fokkoe’, zegt Dellaert.
‘Zij is de gulden middenweg: niet ex-

treem groot en zwaar en ook niet extreem fijn en bevleesd. Zangeres combineert een maximale bevleesdheid zonder
verlies van gewicht en gestalte. Ik houd
het meest van dat type koeien, maar die
zijn het moeilijkst te fokken.’
Behalve Piet Dellaert komen ook eigenaars Paul en Marleen Gillis uit Watervliet meerdere keren aan bod in de lijst.
Hun Zoë van de Kerkenhofstede, een product van Emigré de Saint Fontaine, haalde net als Zoetjen van de Kerkenhofstede
(v. Osborne) een eindscore van 90,5 punten. Of er behalve op papier ook in realiteit duidelijke gelijkenissen zijn tussen
beide? ‘Het zijn allebei echte massadieren’, begint Marleen Gillis. Beide verschenen al diverse keren op het Vlaamse keuringstoneel met voor Zoetjen een eerste
plek in Affligem. ‘Zowel Zoë als Zoetjen
combineert veel gewicht met voldoende
finesse.’
Winterroosje van de Kerkenhofstede,
ook een Emigrételg, is het derde succesvolle fokproduct. ‘Maar zij is meer een
finessebeestje’, vindt Marleen Gillis. ‘Het
is een heel ander type dier dan de andere
twee. Ze is fijner van bouw.’ Een familielink is er niet te leggen. ‘Ze hebben alledrie een verschillende achtergrond, maar
wel telkens een moederlijn met nationale allure’, waarbij onder meer de voorouder van Zoë, Sissi van de Kerkenhofstede
(v. Fernandel), ter sprake komt. ‘Gelukstreffers zijn er niet. Iets goeds komt altijd uit iets goeds.’

Tabel 1 – De hoogstgepunte Vlaamse witblauwen in 2006 inclusief populatiegemiddelden per jaar (bron: VRV) (*= herpuntingen)

Zioniste van de Haven (v. Lascar),
eerste van de zes afvaardigingen van
fokstal ‘van de Haven’ in de toplijst
van hoogstgepunte witblauwen
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naam dier

vader

m.vader

Zioniste van de Haven
Tortelduif *
Zangeres van de Haven
Zoë van de Kerkenhofstede
Heroine du Grand Courty
Zoetjen van de Kerkenhofstede
Zwitserse van de Haven
Zarenka van de Haven
Winterroosje v.d. Kerkenhofstede
Umersie van de Haven *
Sterling van Opbrakel *
Zonnetje van de Haven
Toria *
Dedicace de Saint Fontaine
Loesje van de Eindekens *
Esperance du Château Lebrun *

Lascar
Cubitus
Danseur
Emigré SF
Lasso
Osborne VT
Brutal SF
Danseur
Emigré SF
Radar VT
Alligator
Debordant
Artaban SF
Radar SF
Torrero
Soleil

Lasso
Acajou
Artaban
Osborne VT
Radar VT
Aperitif SF
Brutus
Torrero
Torrero
Brutus
Orvet
Fausto
Mustafa
Ingenieur
Brulot
Cubitus

gemiddelde Vlaanderen 2004
gemiddelde Vlaanderen 2005
gemiddelde Vlaanderen 2006

geb.dat. hoogtem.
30-04-2004
21-08-2000
15-10-2004
01-06-2004
18-01-2005
02-02-2004
19-05-2004
28-10-2004
01-11-2003
14-07-2001
17-12-1999
01-09-2004
07-08-2000
24-11-1998
19-07-1999
17-08-2001

besp.

type

beenw.

av

totaal

85,0
95,0
90,0
88,0
90,0
88,0
85,0
98,0
90,0
83,0
78,0
100,0
100,0
100,0
93,0
90,0

93,0
91,5
92,0
91,5
91,3
91,8
92,3
91,7
91,0
91,7
92,7
91,5
91,8
92,0
91,3
91,7

86,1
86,9
85,7
85,4
85,7
85,6
84,4
84,6
84,9
85,4
85,0
84,6
86,0
82,7
84,1
86,3

93,0
91,0
89,0
92,0
93,0
88,0
88,0
90,0
95,0
95,0
91,0
92,0
79,0
91,0
92,0
76,0

90,0
90,0
85,0
85,0
85,0
85,0
90,0
85,0
85,0
85,0
90,0
80,0
85,0
85,0
85,0
85,0

91,4
91,0
90,6
90,5
90,5
90,5
90,4
90,3
90,3
90,2
90,2
90,1
90,1
90,1
90,1
90,0

79,5
84,1
84,1

87,9
87,4
87,9

81,2
81,2
81,2

85,5
86,7
88,1

76,2
75,8
76,4

85,9
86,2
86,6

eigenaar, woonplaats
P. Dellaert, Waarschoot
L. Desmet, Vlamertinge
P. Dellaert, Waarschoot
P. Gillis, Watervliet
J.P. Pollyn, Lovendegem
P. Gillis, Watervliet
P. Dellaert, Waarschoot
P. Dellaert, Waarschoot
P. Gillis, Watervliet
P. Dellaert, Waarschoot
L. Hoeckman, Opbrakel
P. Dellaert, Waarschoot
R. Desmet, Idegem
R. Desmet, Idegem
gebr. Vanbosch, Geel
L. Goddeeris, Beerst
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Meermaals 90 punten
De lineaire score van meer dan 90 punten
is afgelopen boekjaar zestien keer overschreden. Dat getal ligt hoger dan ooit
tevoren. In 2005 haalden slechts drie witblauwe fokkoeien dat niveau, in 2004 waren het er nog tien. Behalve de stijging in
aantal is ook de gemiddelde eindscore
van de Vlaamse witblauwen toegenomen.
Gemiddeld scoorden de dieren 86,6 punten, een vooruitgang van 0,4 punten.
De huidige verzameling bevat wel een
aantal herpuntingen, waaronder die van
Artabandochter Toria. Toria is gefokt
door Alfons Van Oudenhove en is inmiddels eigendom van Regina De Smet uit
Idegem. ‘Toen ze vorig jaar van de wei
kwam, was ze in onze ogen enorm veranderd’, verklaart Regina De Smet. Het
opnieuw aanbieden van de Artabandochter bij de bedrijfsinspectie leverde een
bijstelling op van de eindscore van 89,5
in 2005 naar 90,1 punten in 2006. ‘Ze
stond toen echt in vorm, zonder enige
bijvoedering of krachtvoergift. We waren er gewoon zeker van dat ze verbeterd
was.’
Inmiddels is de Artabannazaat in Idegem
vergezeld van diverse zonen en dochters.
‘Eerst kregen we vooral stieren. Daarbij
is ook de kampioen van Sint-LievensHoutem van afgelopen jaar’, zegt Regina
De Smet. Kortgeleden zijn ook de eerste
vaarskalveren geboren, waaronder een
Brutaldochter en twee Genièvrevaarzen.
‘Toria kweekt er wel vlees in, het zijn
stuk voor stuk brede kalveren.’
Van een andere, al even exterieurrijke
aanwinst, Dédicace de Saint Fontaine (v.
Radar de Saint Fontaine), is nog geen nafok op het bedrijf vertegenwoordigd. ‘Zij
is hier per toeval terechtgekomen’, klinkt
Regina De Smet enthousiast. De vergelijking met Toria is snel en kritisch gemaakt. ‘Dédicace is misschien breder in
de achterhand, maar scoort iets minder

in de rug.’ Dat Dédicace van bekenden
bloede is, bewijst haar nieuwe eigenaar
aan de hand van de BBG-catalogus. ‘De
vader van ki-stier Eleveur de la Cleuzeur
is een Brutalzoon van Dédicace. En dat is
meteen ook de reden waarom we haar
opnieuw met Brutal hebben gespoeld.’
Ook Héroine du Grand Courty (v. Lasso)
van Jean-Pierre Pollyn stamt uit befaamde
genen. Grootmoeder Odyssee du Grand
Courty (v. Dandy) haalde twee nationale
zeges binnen in 1995 en 1997 en stond
aan de wieg van fokstier Torrero du Grand
Courty. ‘Een sterke origine komt altijd terug’, stelt Jean-Pierre Pollyn over de hoogdrachtige Lassodochter. ‘Héroine is in
mijn ogen de perfecte combinatie van gewicht, voldoende hoogtemaat en vlot
beenwerk. Ze past in de nieuwe visie rond
rentabiliteit in de fokkerij. Héroine is
voor mij het prototype van de nieuwe generatie.’

Nationale allure
Een link met de ki-wereld is er ook voor
fokkoe Sterling van Opbrakel (v. Alligator) van Luc Hoeckman uit Opbrakel. ‘Een
supervleesbeest’, schetst Hoeckman in
korte bewoordingen een beeld van de Alligatortelg. ‘Ze mag zelfs mager zijn, dan
nog blijven haar vleeskwaliteiten zichtbaar.’ Met moeder Pétulante van Opbrakel (v. Orvet) en grootmoeder Magda (v.
Dandy) stamt Sterling uit een bekend geslacht. De koeien voeren terug op de fokkoe Volka de Somme. Onder meer de fokstieren Label de Spy, Officiël de Haute
Somme en Cabarrus de Fautril stammen
uit deze familie. De foklijn van Pétulante
is absoluut nummer één op het fokbedrijf
‘van Opbrakel’. ‘We hebben haar nog
steeds’, zegt Luc Hoeckman. ‘Ze lijkt nog
maar vijf jaar oud, maar ze is er tien. Inmiddels spoelen we haar al een drietal
jaar met verschillende stieren. Sterling
blijft een van haar betere dochters. Mis-

schien moeten we haar gewoon nog een
keer met Alligator spoelen.’
Lovenswaardige commentaren over de
prestaties van de moederlijn zijn ook bij
Victor Vanbosch te horen wanneer zijn
Loesje van de Eindekens (v. Torrero) ter
sprake komt. Moeder Falka van de Eindekens (v. Brulot) speelde op nationaal niveau in Brussel en Libramont. ‘Dat was
een geweldige fokkoe’, aldus Vanbosch.
Hoewel het om een hobby gaat, blijft het
fokken een echte passie. ‘Dit is een lijn
van eigen fokkerij. Grote investeringen
heb ik nooit gedaan in de fokkerij. Falka
en Loesje heb ik helemaal zelf gefokt.’
Hoewel Loesje sinds een week is afgevoerd, komt een precieze omschrijving
van de Torrerodochter naar boven. De
lengte in het middenstuk en haar sterke
beenwerk krijgen het beste commentaar.
‘En de sterkte van die koeien, die is ook
typisch’, vindt Vanbosch. ‘Zelfs als ze oud
worden, houden ze een jong uiterlijk.
Dat is typisch voor Beaujolaisbloed, dat
blijft jong.’
Een nationale speler is ook terug te vinden in de pedigree van Espérance du Château Lebrun (v. Soleil de l’Auster) van Lieven Goddeeris uit Beerst. Zoals haar naam
gedeeltelijk aangeeft, gaat het om een
dochter van de bekende Cubitusdochter
Cassis du Château Lebrun. ‘Die koe heeft
zowat de hoogste palmares ooit bijeengefietst in België’, bewierookt Goddeeris de
moeder van Espérance. Ook over de
Soleildochter is hij positief. ‘Het is een
erg vruchtbare koe. Haar laatste spoeling
leverde nog dertien embryo’s op met Daffyd’, aldus Goddeeris. Eerder kregen onder meer al Occupant, Davidson, Fervent
de Somme en Insolent de Méhogne kansen. ‘Op dergelijke koeien kom je met
gelijk welke combinatie tot goede resultaten.’
Annelies Debergh

Zoë (v. Emigré) en Zoetjen (v. Osborne) van de Kerkenhofstede, beide goed voor 90,5 punten
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