De mooiste Vlaam se koeien uit 2007
Lineaire exterieurbeoordeling witbla uwras weer in de lift in Vlaanderen
De exterieurbeoordeling bij witblauw trekt weer meer belangstellenden in Vlaanderen. Het aantal bedrijven en dieren verdrievoudigde. Fokstal ‘Van de Haven’ van Piet Dellaert scoort opnieuw ijzersterk en voert
voor het vierde jaar op rij de toptabel van excellent gepunte dieren aan. In Nederland wordt de
rangschikking aangevoerd door fokstal ‘van Eik’ van Har en Jeroen van den Beucken.

Nummer één in 2007 en
beste in bespiering: Anatolia
(v. Ecrin SF)

Z

at in 2006 de lineaire exterieurbeoordeling bij witblauw in Vlaanderen met slechts 56 stamboekbedrijven
en een totaal van 350 beoordeelde dieren nog in zak en as, in 2007 zat de exterieurbeoordeling weer in de lift. Het aantal bedrijven en dieren verdrievoudigde
zelfs bijna: 145 bedrijven lieten 764 dieren op exterieur keuren.
Dat komt mede door de financieel gunstiger prijszetting van stamboekinschrijving in combinatie met exterieurbeoordeling. Maar ook de exterieurbeoordeling op zich lijkt opnieuw haar waarde
als selectie-instrument voor vele jonge
bedrijfsleiders te bewijzen, wat een gunstige ontwikkeling voor het pwf-fokprogramma is.

De gemiddelde exterieurscores van de
Vlaamse koeien kenden een lichte achteruitgang (zie tabel 1). De progressie in
hoogtemaat en beenwerk van de voorgaande jaren lijkt gestopt. De Vlaamse
witblauwen scoorden gemiddeld 85,6
punten voor totaalscore met op onderdelen 83,1 punten voor hoogtemaat,
86,9 punten voor bespiering, 80,3 punten voor type, 86,6 punten voor beenwerk en 75,9 punten voor algemeen
voorkomen.

‘Van de Haven’ ijzersterk
De excellentscore van 90,2 punten en
meer werd in 2007 maar liefst 23 maal
toegekend. Bijna de helft van de excellent gepunte dieren uit de toptabel komt

uit fokstal ‘Van de Haven’ van Piet Dellaert uit het Oost-Vlaamse Waarschoot.
‘Ik heb een excellent fokjaar achter de
rug’, geeft Dellaert aan. ‘Dertien vaarzen
of jonge koeien scoren negentig punten
en meer, dat zal niet ieder jaar lukken.’
Dellaert voert, hoe kan het anders met
zulke sterke prestaties, voor het vierde
jaar op rij de individuele rangschikking
aan, ditmaal met Anatolia van de Haven.
‘Volgend jaar is hét nieuws misschien
dat ik de eerste plaats niet bezet.’
Anatolia (v. Ecrin SF) kreeg 91,5 punten
voor totaalscore en bezit met 93,3 punten voor bespiering de hoogste score van
alle excellenten. ‘Anatolia is wat men
noemt het complete vleestype’, licht
haar eigenaar toe. ‘De combinatie Ecrin

Tabel 1 – De hoogstgepunte (> 90,2 pnt.) Vlaamse witblauwen in 2007, inclusief de populatiegemiddelden (bron: VRV) (* = herpuntingen)
naam dier

vader

m.vader

geb.datum

Anatolia van de Haven
Vangie van Prokes*
Appolonia van de Haven
Wondermooi van de Kerkenhofstede*
Amarylys van de Haven
Wichita van de IJzer*
Zeldzaam van Terbeck*
Extacy van de Vloeikenshoeve*
Baccara van de Kerkenhofstede
Blue Berry van de Kerkenhofstede
Amanda van de Haven
Aquarel van de Haven
Vedette van Terbeck
Argentina van de Haven
Robot van Terbeck*
Balalaika van de Haven
Adorable van de Haven
Bonny van de Kerkenhofstede
Eolienne de St. Fontaine
Arlette van de Haven
Gitanne de la Petite Fontaine
Ici van Nieuwenhove*
Beautiful van de Stokerij

Ecrin SF
Bijoutier
Ecrin SF
Radar VT
Danseur
Dandi
Emigre SF
Radar VT
Offusque DFDB
Offusque DFDB
Debordant
Lasso
Belier
Debordant
Orgeo VT
Gitan
Adjectif
Magistrat
Brutal SF
Despote
Gitan
Brutal SF
Sjaka-Zoeloe

Veloute
Eclatant
Torrero
Fernandel
Artaban SF
Osborne VT
Galopeur
Ministre
Emigre SF
Osborne VT
Fausto
Carillon
Brulot
Brutus
Hebreu
Radar VT
Brutus
Butineur
Radar SF
Torrero
Baron
Osborne VT
Debordant

19-09-2005
20-02-2002
10-10-2005
14-04-2003
23-09-2005
05-12-2003
01-06-2004
22-12-2001
12-03-2006
07-04-2006
10-01-2005
04-02-2005
24-04-2002
16-09-2005
17-11-1998
28-06-2006
30-09-2005
25-02-2006
18-09-2000
11-06-2005
10-06-2005
23-10-2004
08-10-2006

gemiddelde Vlaanderen

2004
2005
2006
2007

hoogte. besp. type benen

av

tot.

88
95
85
93
85
88
90
89
80
80
88
85
90
93
98
93
85
88
83
93
88
95
78

93,3
92,5
93
92,5
92,5
92,8
92
92,5
92,8
92,8
91,5
92,2
92,7
91,8
91,2
91,5
92,8
91,3
92
92,2
91,2
91,3
92,8

86,4
84,3
85,3
86,3
85,4
86,4
85,4
83,9
85,1
86,4
86,1
84,7
85,3
84,3
86,7
84,1
84,7
83,7
84,9
84,6
84,9
84,3
85,3

85
92
88
83
92
79
91
92
95
91
88
92
76
86
84
93
80
95
94
78
91
92
93

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
85
90
85
85
90
85
85
85

91,5
91
91
91
90,9
90,9
90,9
90,9
90,7
90,7
90,7
90,6
90,5
90,4
90,4
90,3
90,3
90,2
90,2
90,2
90,2
90,2
90,2

79,5
84,1
84,1
83,1

87,9
87,4
87,9
86,9

81,2
81,2
81,2
80,3

85,5
86,7
88,1
86,6

76,2
75,8
76,4
75,9

85,9
86,2
86,6
85,6

eigenaar, woonplaats
P. Dellaert, Waarschoot
bvba Prokes, Ransberg
P. Dellaert, Waarschoot
P. Gillis, Watervliet
P. Dellaert, Waarschoot
H. Vermote, Pollinkhove
G. en J. Roggen-Schotsmans, Kersbeek
Y. Gericke, Wuustwezel
P. Gillis, Watervliet
P. Gillis, Watervliet
P. Dellaert, Waarschoot
P. Dellaert, Waarschoot
G. en J. Roggen-Schotsmans, Kersbeek
P. Dellaert, Waarschoot
G. en J. Roggen-Schotsmans, Kersbeek
P. Dellaert, Waarschoot
P. Dellaert, Waarschoot
P. Gillis, Watervliet
gebr. Geysen, Balen
P. Dellaert, Waarschoot
G. Ronsijn, Tollembeek
R. Lenaers-Rubens en J. Tilkin-Slechten
R. Monbaliu, Jabbeke
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maal Artaban is er een die zich bewezen
heeft en die je in vele fokkerijmiddens
terugvindt.’ Anatolia komt uit dezelfde
stam als die andere excellent gepunte
dieren Amarylis (vijfde) en Aquarel
(twaalfde): de bekende Blondine de la
Cornette (v. Ilote de Bon Air). De nummer één 2007 kalfde, volgens het boekje,
op tweejarige leeftijd af van ki-stier Occupant, van wie ze nu opnieuw drachtig
is.

Beproefd recept
De nummer drie in de tabel, Appolonia
van de Haven (v. Ecrin SF), heeft als moeder de 90 puntenkoe Victoria (v. Torrero)
en als grootmoeder Nietse, die de negentig punten net niet haalde. Nietse van de
Haven stamt uit Tantine de Somme (v.
Beaujolais II de Halledet), één van Piet
Dellaerts andere stamkoeien. Nietse is
ondermeer de overgrootmoeder van Zioniste, de hoogst gepunte koe uit 2006.
Ook de nummer elf, Amanda van de Haven, is het resultaat van een beproefd
recept: Debordant x Ravana van de Haven (v. Fausto). Ravana is de volle zus van
Zonnetje, eveneens gewaardeerd met
negentig punten. Piet Dellaert is duide-

lijk als hij zegt: ‘De appel valt nooit ver
van de boom.’
Op nummer twee staat de opnieuw gepunte Vangie van Prokes (v. Bijoutier)
van Hendrik Knops uit Ransberg. ‘Een
dier waarvan men op de jeugdige leeftijd
van acht maanden beweerde dat het te
klein was én te klein zou blijven’, geeft
Knops aan. ‘Bij het herpunten vorig jaar
was Vangie 140 cm groot. Klaargemaakt
voor een keuring flirt ze steeds met de
grens van 1000 kilogram.’ Knops ironisch: ‘Ik wou dat ik altijd zulke kleine
dieren had.’

Brede muil fokt altijd
Vangie heeft een goedgevulde erelijst, ze
was op regionale en nationale keuringen
steevast te vinden bij de bestgeplaatste
deelnemers. Een grote titel ontbreekt
evenwel. Maar dat is geen punt voor
Knops: ‘Ze fokt goed, dat is het belangrijkste, vooral met ki-stier Fétiche.’ Moeder van Vangie is Eprouvée du Home,
een Eclatantdochter die Knops als drachtige vaars kocht op een openbare veiling.
‘De halve stal staat vol met die bloedlijn.
Eprouvée was een speciaal dier, vooral
door de brede muil. Dieren die fokken

Voor het beste beenwerk tekende in 2007 Baccara van de Kerkenhofstede (v. Magistrat)

hebben altijd een verschrikkelijk brede
muil, ga maar eens na.’
Ook die andere Oost-Vlaming, Paul Gillis
uit Watervliet, is weer van de partij. Van
fokstal ‘Van de Kerkenhofstede’ staat er
een kwartet in de toptabel van excellente dieren: Wondermooi (v. Radar VT),
Baccara (v. Offusqué), Blue Berry (v. Offusqué) en Bonny (v. Magistrat). ‘Vier dieren uit vier verschillende bloedlijnen die
terugvoeren op onze stammoeders,’ vertelt Marleen Gillis aan de telefoon.
‘Wondermooi is misschien de meest bekende van het stel. Zij heeft haar mooie
exterieur al op verschillende keuringen
bewezen en was kampioene bij de vaarzen te Affligem in 2005.’ Wondermooi is
geen toevalstreffer, ze stamt uit een welbekende moederlijn. Moeder is de excellent gepunte Sissi van de Kerkenhofstede (v. Fernandel), en haar grootmoeder is
Magnifique van de Kerkenhofstede (v.
Bourgogne). Beide liepen zichzelf jaren
geleden op nationaal keuringsvlak in de
kijker. ‘Sissi was toen naar Waalse normen zelfs dé koe.’
Ook de twee halfzussen via Offusqué,
Baccara en Blue Berry, hebben een stevige afstamming langs moederszijde. BacRobot van Terbeck (v. Orgeo van Terbeck), een dijk van een koe
cara heeft met Winterroosje (v. Emigré
SF) een excellent gepunte moeder die
een nationale rol gespeeld heeft. De
moeder van haar halfzus Blue Berry is
Winnipeg (v. Osborne VT), die van de bedrijfsinspecteur 89,5 punten of een kwalificatie zeer goed kreeg.
Laatste in de rij is Magistratdochter Bonny van de Kerkenhofstede, die samen
met Baccara de beste score bezit voor
beenwerk. ‘Bonny stamt eveneens uit een
moederlijn die fokt met zekerheid, zonder onaangename verrassingen. Als het
er niet in zit, komt het er ook nooit uit.’

Meer waard met ouder worden
Dat er op schoonheid geen leeftijd staat
bewijst Robot van Terbeck (v. Orgeo VT).
Robot werd op haar negende levensjaar
opnieuw gepunt. Haar eerste beoordeling, toen ze twee jaar oud was, leverde
een eindscore van 86,4 punten op, bij
haar tweede beoordeling op een leeftijd
van zes jaar scoorde ze er 90,2 en nu is
ze goed voor 90,4 punten. Met 98 punten
voor hoogtemaat en 86,7 punten voor
type boekt ze van alle dieren uit de toptabel het hoogste resultaat op beide kenmerken.
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Jan Roggen uit Kersbeek: ‘We hebben
vorige zomer al onze dieren laten punten of herpunten. De lineaire exterieurbeoordeling zorgt immers voor een
blijvende meerwaarde van het vee en is
best nuttig met het oog op de verkoop
van fokmateriaal via onze website.’
‘Robot is onze oudste koe’, vervolgt Jan.
‘Als jeugdig dier was ze gemiddeld qua
type. Maar met de jaren is ze sterk verbeterd. Met een schoftmaat van 141 cm
en desondanks zes kalvingen is ze een
dijk van een koe.’ Via Robot komt vader Orgeo van Terbeck opnieuw in
beeld. Deze Bruegelzoon uit Fleurie des
Waleffes zou een mooie ki-carrière hebben kunnen maken bij Haliba-VRV
maar is vanwege ibr naar het bedrijf teruggekeerd.
Ook de fokstallen ‘Van de IJzer’ en ‘Van
de Vloeikenshoeve’ zijn het vermelden
waard: Hans Vermote uit Pollinkhove
en Yves Gericke uit Wuustwezel staan
met hun opnieuw gepunte keuringscoryfeeën, respectievelijk Wichita van de
IJzer (v. Dandi) en Extacy van de Vloeikenshoeve (v. Radar VT), voor het eerst
in de toptabel en zijn ook meteen goed
voor een toptienplaats. Ook Vedette

van Terbeck, met 90,5 punten, is in de
loop der jaren meer waard geworden.
‘Vedette was het resultaat van in-vitrofertilisatie met Belier des Freines. Moeder Darling is excellent gepunt geweest.
Aanvankelijk was Vedette geen opvallend dier en al helemaal geen keuringstype, maar ook zij verbetert met de tijd’,
vertelt Roggen.
Het huidige paradepaardje van de stal
Roggen-Schotsmans, Zeldzaam van Terbeck, ontbreekt evenmin in de toplijst
2007. De Emigrédochter, uit moeder
Odysee van Terbeck (v. Galopeur) en
grootmoeder Elsa du Chenia, behaalde
kampioenstitels op Agriflanders, in achtereenvolgens St. Truiden en Affligem.
Tijdens de nationale op Agribex 2007
was Zeldzaam goed voor rubriekwinst,
daar kreeg ze 90,9 punten. Jan Roggen
over Zeldzaam: ‘Waarschijnlijk een van
de meest complete dieren die we hier
ooit gefokt hebben.’

Gitan en Sjaka-Zoeloe
Het vaderbeeld bij de mooiste witblauwen in 2007 is vrij divers. Opvallend is
de intrede in de toptabel van ki-vaders
Gitan du Petit Majeur en Sjaka-Zoeloe
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Geen zelfgefokte Nederlands excellenten in 2007

Osceda van Eik (v. Osborne), Nederlands hoogstgepunte zelfgefokte witblauwe in 2007, vergezeld van haar vaarskalf Baleine (v. Brutal)
Voor het tweede jaar op rij werden de
witblauwe stamboekkoeien in Nederland door de VRV-bedrijfsinspecteurs
volgens het Belgische scoringssysteem
op exterieur beoordeeld. Voorheen gebeurde dit, zoals nu nog steeds voor de
meeste vleesrassen in Nederland gangbaar is, volgens de gemeenschappelijke NRS-systematiek.

In 2007 kregen 177 vrouwelijke dieren
een beoordeling. Twee dieren behaalden meer dan negentig punten en ontvingen het predicaat excellent: het betreft de uit België geïmporteerde Feline
de l’Ecluse (v. Ecrin SF) in eigendom van
Bart Hoogeveen uit Dreumel met 90,6
punten en Ouate du Fond de Bois (v.
Emigré SF) van maatschap Van Ginkel-

van Dijk uit Uddel met 90 punten.
Hoogstgepunte in Nederland gefokt
dier was Osceda van Eik, eigendom
van Har en Jeroen van den Beucken uit
Kessel. Osceda (Osborne x Elkehard)
behaalde een eindscore van 89,7 punten.

Tabel 2 – De tien hoogstgepunte zelfgefokte Nederlandse witblauwen in 2007 (bron: CR Delta)
naam dier

vader

m.vader

geb.datum

Osceda van Eik
Donna 2 van Zavelberg
Ninette van de Gouden Polder
Bertha 228
Hamel van Schilberg
Stella van de Breesteeg
Petra 10
Culmination van Eik
Liselotte 4 van ’t Zandeind
Nadia van Boszicht
Thea 7

Osborne VT
As de Trefle
Operateur
Ubidet
Brutus
Occupant
Elan SF
Cubitus
Biscuit
Torrero
Ubidet

Elkehard
Galopeur
Jonathan GP
Bruegel
Bourgogne
Radar VT
Torrero
Elkehard
Franchi BR
Brutal
Emu

18-02-2004
12-02-2001
24-05-2006
22-05-2003
07-07-1998
22-10-2005
22-05-2006
01-06-2003
08-06-2002
10-04-2005
22-04-2005

van ’t Zwaanhof. Gitan tekent zelfs tweemaal als vader met Balalaika van de
Haven en Gitanne de la Belle Fontaine.
Gitanne komt uit het fokbedrijf van
Gunther Ronsijn uit Tollembeek. Dit bedrijf had eerder al een excellent gepunte
koe met Barones de la Petite Fontaine.
Barones (v. Baron Bois Bauloye) is de
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hoogte.

besp.

type benen

av

tot.

93
88
93
88
88
100
88
85
90
93
93

90,3
90,5
90,5
89,8
89,7
89,3
89,6
89
89,2
89
88,8

84,6
85,6
81,6
81,9
82,1
83,1
81,7
84,1
82,1
82,7
82,9

85
85
80
85
85
85
80
80
80
80
80

89,7
89,5
89,2
88,6
88,6
88,6
88,5
88,4
88,4
88,4
88,4

moeder van Gitanne, die het dus ook
niet van een vreemde heeft.
Beautiful van de Stokerij vertegenwoordigt de enige Sjaka-Zoeloenazaat in het
lijstje. Het handelskenmerk van SjakaZoeloe, dat wil zeggen de ronde en brede
dijen in respectievelijk zij- en achteraanzicht, vinden we eveneens bij haar terug.

91
81
96
85
86
85
89
91
91
91
93

eigenaar, woonplaats
H. en J. van den Beucken, Kessel
B. Beusmans, Noorbeek
E. van de Pol, Waterlandkerkje
mts. Hunnekens, Giesbeek
G. Jacobs, Slenaken
B. Hoogeveen, Dreumel
B. Blokland, Giessenburg
H. en J. van de Beucken, Kessel
mts. J. Huijbregts, Riel
H. van Mierlo, Someren
L. en J. Wolters, Lievelde

Beautiful, gefokt door Roger Monbaliu
uit Jabbeke, is voor de keuringliefhebbers geen onbekende: zij behaalde onlangs bij de vaarzen rubriekwinst te Affligem 2008.
Guy Nantier

