EX T E R I E U R

Negentig punten karig verdeeld van januari 2008 tot september 2009

Veertien negentigplussers
Veertien witblauwen kregen in de periode 1 januari 2008 tot
1 september 2009 90 punten en meer. Davidsontelg Planète de
Somme van Geert Demasure draagt de Vlaamse kroon. In Nederland gaat Artabandochter Loes van Marc Versprille voorop.
tekst Annelies Debergh

T

ussen 1 januari 2008 en september
2009 is exact veertien keer 90 punten
of meer aan witblauwe koeien in Vlaanderen en Nederland toegekend. In verhouding tot eerdere publicaties lĳkt de
lĳst hoogstgepunte koeien korter met elf
Vlaamse en drie Nederlandse koeien. Anders dan voorgaande publicaties is ook de
afronding op hele getallen.
Als eerste in het Vlaamse exterieurklassement staat Planète de Somme, een David- sontelg eigen aan Geert Demasure uit
Avelgem. Hĳ kocht de zwarte pupil aan
bĳ Michel Lievens. ‘Ik koop er vaker dieren en wist wel dat ze in Wallonië met
90,3 punten was ingeschreven.’ Een herpunting na haar verhuizing leverde op
Vlaamse bodem een totaal van 90,2 punten op, met als sterkste punten schoft-

hoogte en bespiering. ‘Ze is een van de
grotere dieren in de stal. Planète past helemaal in mĳn fokkerĳvisie.’
‘Het is een atypische Davidsondochter
door haar breedte’, gaat Geert Demasure
verder. ‘Ze heeft zo’n zware, dikke kop,
daar hou ik wel van. Het is zeker de mooiste koe van de stal. In mĳn ogen heeft
deze koe bĳna alles, maar haar sporen
moet ze nog verdienen.’ Demasure verwĳst naar haar matige spoelresultaten.
‘Ik kocht Planète om te spoelen, maar
na drie keer heb ik maar enkele embryo’s, een mager resultaat. Met wat betere fokresultaten zou dit mĳn nummer
één zĳn.’
Ook met 90,2 punten ingeschreven is Carpe van de Ĳzer (v. Germinal) van Hans
Vermote uit Pollinkhove. ‘Carpe scoort

het best op gestalte en gewicht’, vertelt de
witblauwfokker. Ondanks haar 87 punten voor beenwerk heeft Hans Vermote
juist daarop wat aan te merken. ‘Thuis
toont ze perfect beenwerk, maar op prĳskampen laat ze fouten zien, onder stress
toont ze zich moeilĳk van haar beste
kant.’
Carpe stamt uit de al net zo fraaie Wichita van de Ĳzer (v. Dandi SH), die in Pollinkhove nog steeds haar boterham verdient als spoelkoe. ‘Van Wichita heb ik
nu drie veelbelovende dochters, waaronder Carpe.’ De laatste is nog geen et-carrière begonnen. ‘Hier worden geen dieren
gespoeld voor ze drie goede kalveren van
drie verschillende stieren geven, goed
scoren voor gestalte en een foutloos parcours afleggen voor vruchtbaarheid.’ Carpe gaf al een kalf van Vigoureux en is nu
voor de tweede keer drachtig, dit keer van
Fascinant. ‘Spoelkoeien strenger selecteren werkt. Met die selectiemethode hebben we de laatste tien jaar op fokkerĳvlak
echt zienderogen vooruitgang geboekt.’

Drie keer Demuynck
Van fokstal ‘van de Haven’ van Piet Dellaert uit Waarschoot – in 2007 verantwoordelĳk voor de meeste koeien met 90

Drie keer 90 punten op rĳ: Vicky ter Kepper (v. Bruegel), Adolphine van Knokke (v. Imprudent) en Zaboe ter Kepper (v. Radar)
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naam

vader

m.vader

geb.datum schofth. besp. type beenw. alg. eindb.

veehouder, woonplaats

Vlaanderen
Planète de Somme
Carpe van de Ĳzer
Vicky ter Kepper
Adolphine van Knokke
Horticole de Saint Fontaine
Véona van Daisel
Alena van de Jorchrishoeve
Ymelde du Paillaert
Violaine ter Heiveld
Bananarama van de Bremberg
Zaboe ter Kepper

Davidson de L’Ecluse
Germinal de Fooz
Bruegel d’Au Chêne
Imprudent de Somme
Emigré de Saint Fontaine
Cubitus du Pré Rosine
Veloute du Molinia
Magistrat de Somme
Radar van Terbeck
Wellington van de Bremberg
Radar van Terbeck

Radar van Terbeck
Dandi de Sainte Hélène
Taquin de Centfontaine
Goldorak de Fontena
Osborne van Terbeck
Oxford de Saint Fontaine
Tonton van de Jorchrishoeve
Notez-Le du Pont de Messe
Marquis du Molinia
Lasso van ‘t Kookshof
Fausto de Fontena

11-03-2006
01-03-2007
06-07-2002
11-03-2005
18-04-2003
01-09-2002
04-08-2005
29-05-2006
11-11-2002
09-04-2006
28-04-2004

95
100
93
88
90
100
85
88
95
98
80

91
92
91
91
91
91
91
91
91
91
92

86
84
85
86
85
82
84
83
81
85
86

88
87
88
91
87
96
95
92
96
82
85

85
85
85
80
85
85
85
85
85
85
85

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

G. Demasure, Avelgem
H. Vermote, Pollinkhove
P. en M. Demuynck, Heist-aan-Zee
P. en M. Demuynck, Heist-aan-Zee
S. Van Caeneghem, Avelgem
A. Degryse, Stalhille
D. Timmerman, Jabbeke
J.P. en V. Brouillard, Ronse
S. Vereertbrugghen, Opwĳk
A. en B. Willems, Sint-Joris-Winge
P. en M. Demuynck, Heist-aan-Zee

Nederland
Loes
Promise du Fond de Bois
Van Boszicht Julia

Artaban de Saint Fontaine
Osborne van Terbeck
Fétiche d’Izier

Brutus van het Pasveld
Guliver du Coin
Canon de Frimbuis

14-11-2001
13-10-2004
17-02-2007

95
85
95

91
91
90

86
86
84

83
91
92

85
85
85

90
90
90

M.I. Versprille, Groede
J.M. Boerkamp, Beemte-Broekland
H.C. van Mierlo, Someren

Tabel 1 – Excellent ingeschreven Belgisch-witblauwdieren in Nederland en Vlaanderen, periode januari 2008 tot september 2009

punten – dit keer geen spoor. Familie Demuynck uit Heist-aan-Zee komt als eigenaar van drie hoogstgepunte koeien bovendrĳven. Onder hen de eigengefokte
Adolphine van Knokke (v. Imprudent) en
de aangekochte Vicky ter Kepper (v. Bruegel) en Zaboe ter Kepper (v. Radar). Met
name over Vicky ter Kepper klinken positieve geluiden. ‘We hebben haar drie jaar
geleden gekocht’, vertelt Marc Demuynck.
‘Het was liefde op het eerste gezicht. Ik
zag die koe erg graag omwille van haar
breedte en fĳne, goede benen.’
De zeven jaar oude Vicky gaf al veel nafok
en wordt volop gespoeld. ‘Ze gaf recent
vĳf embryo’s van Judoka de Saint Fontaine en wordt nu gespoeld met Clovis van
Knokke.’ De beide andere 90 puntenkoei-

en zĳn nog niet breder ingezet. ‘Adolphine is een grote, imponerende koe met veel
lengte. Dat is een echte fokkoe, die wil je
graag breder benutten.’ Met Zaboe ter
Kepper, samen aangekocht met Vicky, ligt
dat anders. ‘Haar origine is erg goed en
aansprekend. Het is een enorm bespierde
koe, maar ze is iets kleiner. Dan ga ik sneller met die andere koeien werken.’
Nog meer aangekochte dieren fleuren de
lĳst met hooggepunte dieren op. Dat geldt
ook voor Horticole de Saint Fontaine (v.
Emigré SF) van Steven Van Caeneghem uit
Avelgem. Op het bedrĳf van zĳn grootvader bouwde hĳ in 2006 een nieuwe stal
voor witblauwfokkerĳ. Met de aankoop
van Horticole legde de fokker in september 2007 een basis om een nieuw – volledig stamboek – honderdkoppig veebestand op te bouwen.
‘Ik zet haar enkel als spoelkoe in.’ Steven
Van Caenghem somt de spoelpartners
Etna, Vigoureux en Groom op. ‘Ik wil met
goede origines verdergaan. Haar moeder
Définition was nog nationaal kampioene
in Libramont.’ Horticole heeft haar kwaliteit niet van vreemden. ‘Het is een zeer
vlotte koe, met veel lengte, gestalte en een
enorm diepe borst. Ik denk dat ze nu wel
duizend kilo weegt.’
Met Véona van Daisel (v. Cubitus) gaat het
ook bĳ Arnold Degryse uit Stalhille om
een aangekochte spoelkoe. ‘Ik zag haar
voor het eerst op de prĳskamp in Wingene. Omdat ze me op het vlak van gestalte,
lengte en breedte enorm aansprak, nam
ik contact op met haar fokker, Lieven Goddeeris. Ze was ook zwart, dat zĳn doorgaans economischer en fĳnere dieren.’
Haar hoogtemaat van 1,43 meter en 100
punten voor schofthoogte liegen er niet
om. Met 96 punten voor benen en 91 pun-

ten voor bespiering komen twee andere
kwaliteiten naar voren. ‘Het was een erg
vlotte koe met verder een wat plattere
staartimplant en minder extreme vleeslĳnen’, haalt Arnold Degryse twee verbeterpunten aan.
Nu de Cubitustelg is afgevoerd vanwege
onvoldoende spoelresultaten, praat de
fokker in de verleden tĳd. ‘Nakomelingen
heb ik nog niet, maar er zĳn drie drachten met Etna de l’Ecluse onderweg.’

Opnieuw West-Vlaanderen
Van de elf hoogstgepunte koeien komen
er acht op naam van West-Vlaamse fokkers. Alena van de Jorchrishoeve (v. Velouté) van Dries Timmerman uit Jabbeke
sluit het rĳtje West-Vlaamse schonen af.
‘Alena is enorm diep gebild, ze heeft perfect beenwerk, is lang en groot, maar ze
mocht wel iets breder zĳn’, geeft Dries
Timmerman aan. Met Vélouté du Molinia
en de eigengefokte Tonton van de Jorchrishoeve boogt Alena op een niet frequente origine. ‘Er zit nog een zelfgefokte
stier in haar pedigree. Alena stamt uit een
lĳn die er met de jaren ingroeit.’
Alena’s grootmoeder woog 1030 kg bĳ
vertrek, geeft Dries Timmerman nog mee.
‘Haar moeder Waterjuffer is er nog steeds
en er wordt ook nog mee gewerkt. Ze is
zeven jaar en is nu de oudste koe op mĳn
bedrĳf.’ Ook Alena loopt kans om gespoeld te worden. ‘Ze heeft nog maar pas
gekalfd van een Rosariostierkalf, maar
wellicht ga ik haar spoelen. Welke stier ik
dan wil gebruiken? Dan kies ik ervoor om
haar te corrigeren in de breedte, met Lassobloed bĳvoorbeeld. Ik denk dat Kimono
wel zou passen.’
Ymelde du Paillaert (v. Magistrat) van JeanPaul en Vincent Brouillard uit Ronse is de
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Davidsontelg Planète de Somme, Vlaams excellent fokproduct bij Geert Demasure in Avelgem

enige witblauwe in de lijst met OostVlaams bloed. Ymelde is op het bedrijf
gefokt. ‘Ze is zeer sterk bevleesd in de
achterhand en is heel fijn in de benen. In
de rug scoort ze iets minder.’ Vincent
Brouillard noemt nog meer zaken opvallend. ‘Het is een heel levenslustig dier. Ze
staat bijna altijd te eten. Het is een heel
gemakkelijke koe om mee te werken.’
Ymelde vertegenwoordigde fokkerij ‘du
Paillaert’ al op verschillende keuringen
met meerdere rubriekswinsten achter
haar naam. Vandaar ook de interesse om
de Magistratdochter breder te benutten.
‘Vorige week hebben we haar al een eerste keer gespoeld met Obus de Somme.
Dat willen we binnenkort nog een keer
herhalen. Vervolgens willen we haar weer
drachtig maken en dan hopen we met
haar nog een paar prijskampen te lopen.’

Nazaat van Diligence de Fooz
Ook Bananarama van de Bremberg van
Bart en Armand Willems uit Sint-JorisWinge kan terugkijken op een aardige
keuringspalmares. Onder meer het kampioenschap bij de jonge vaarzen in Waver,
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een kampioenstitel in Affligem en nog
een aantal rubriekszeges horen daarbij.
‘Haar eerste zoon was kampioen op de afgelopen provinciale in Leuven’, zo komen
bij Bart Willems ook prestaties van nakomelingen ter sprake. Het fraaie uiterlijk
heeft Bananarama niet van vreemden.
Via de eigengefokte Wellington van de
Bremberg stamt ze uit de nationaal kampioen van 2004, Diligence de Fooz (v. Lasso). ‘Het is zonder twijfel een van mijn
lievelingsdieren.’
Om de genen van Bananarama breed te
benutten, is ze al meerdere malen gespoeld. ‘Acht dieren dragen een embryo
uit de combinatie met Colos van Daisel’,
vertelt Willems. Er zijn ook embryo’s verkocht. ‘Nu is ze opnieuw drachtig. Dit
keer van Etna de l’Ecluse. We hopen haar
nu klaar te zetten voor Brussel.’
Net als Bananarama beschikt ook Violaine ter Heiveld (v. Radar) van Stefaan Vereertbrugghen uit Opwijk over een indrukwekkende pedigree met moeder Jacquette
du Pont de Messe (v. Marquis). ‘Het is een
zware koe, ze meet 1,40 meter en is heel
breed vooraan’, omschrijft de fokker zijn

Radardochter. ‘Ze is iets minder fraai in
het kruis met een plattere staartimplant.’
Via et kwamen nakomelingen van Barocque, Daffyd en Empire ter wereld. ‘En ik
heb er een goede Occupantdochter van
lopen’, klinkt het snel. ‘Deze koe fokt
goed door, ze fokt gewicht.’ De Radardochter krijgt nog steeds brede kansen,
onder meer met Harrison. ‘We spoelen
haar nu een of twee keer en maken haar
dan weer drachtig.’ In jongere jaren nam
Violaine ook deel aan prijskampen. Dat
behoort nu tot het verleden. ‘De finesse is
er met de jaren wat afgegaan, maar het
blijft nog steeds een imposante koe.’

Loes trekt Nederlandse lijst
In Nederland neemt de bijna acht jaar
oude Loes van Marc Versprille uit Groede
het voortouw in de lijst met 90 puntenkoeien. Loes, een dochter van Artaban de
Saint Fontaine uit een Brutusmoeder,
scoorde exact 90,7 punten, met de hoogste scores voor hoogtemaat en bespiering.
Dat beaamt ook haar eigenaar. ‘Loes is
echt een koe met veel maat en breedte. Ze
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heeft een enorm diepe achterbil.’ Marc
Versprille kocht de Artabantelg na haar
eerste kalving. ‘Ze is pas later echt opengebloeid. Die koe is alleen maar beter geworden.’
Met haar fraaie uiterlijk is Loes ook bekend door diverse optredens op keuringen. Tot nog toe leverde dat twee nationale titels op in 2008 en 2007. In Ermelo
eindigde Loes in haar seniorenrubriek
verdienstelijk in tweede positie na de uiteindelijke kampioene. Om de Artabantelg
nog zoveel mogelijk als fokkoe te benutten, wordt Loes gespoeld. ‘We spoelen
haar beperkt, niet meer dan twee keer
per jaar.’ Zoveel mogelijk dochters is het
doel. ‘Straks probeer ik haar met gesekst
sperma te spoelen.’
In het kielzog van Loes trekt Promise du
Fond de Bois, een Osbornetelg eigen aan
Ton Boerkamp uit Beemte-Broekland.
Om haar bijzondere bloedlijn kocht Boerkamp de Osbornedochter destijds via
Wim Scholten aan. ‘Promise stamt uit
een gerenommeerde fokkoe. Uit haar
moeder Licorne du Tilleul zijn verschillende kampioenen gefokt.’
Over Promise klinkt het al net zo positief.
Met name over haar vlotte en correcte
beenwerk, correcte staartimplant en rustige karakter zijn lovende woorden te horen. Voor beenwerk haalde de Osborne-

Omschakeling naar publicatie per boekjaar
Voor het eerst vindt de uitdraai van
hoogstgepunte witblauwen plaats volgens de boekjaren van CRV, die lopen
van 1 september 2008 tot 1 september
2009. Voorheen was de publicatie per
jaargang.
Om over de gegevens van 2008 een volledig en juist beeld te verstrekken,
loopt de exterieurstatistiek voor de ge-

dochter 91 punten, net zoveel als voor
haar bespiering. ‘We hebben al verschillende nakomelingen lopen, onder meer
van Eternel en Germinal. Promise fokt
haar eigenschappen erg goed door. Onlangs hebben we haar geïnsemineerd met
Occupant. We hopen haar nu weer drachtig te krijgen.’

Julia jongste in Nederland
Van Boszicht Julia maakt het rijtje Nederlandse excellente witblauwen compleet.
Met haar tweeënhalf jaar is de pupil van
Hendrik van Mierlo uit Someren meteen
de jongste van het trio. In Ermelo haalde
Julia een reservetitel, maar desondanks
blijft haar fokker erg nuchter. ‘Ze heeft
veel maat, een mooie voorhand, veel leng-

legenheid vanaf 1 januari 2008. Zo beloopt tabel 1 een periode van één jaar
en acht maanden. In die periode is in
Vlaanderen en Nederland veertien keer
90 punten of meer uitgereikt.
Volgend jaar volgt een nieuwe publicatie met de gegevens vanaf 1 september
2009 t/m 31 augustus 2010. Vanaf dan
wordt gepubliceerd per boekjaar.

te met een mooie, brede rug en goed
beenwerk. Misschien mocht dat wel iets
fijner’, klinkt het kritisch.
Al snel komt de pedigree ter sprake. ‘Haar
moeder was een dochter van Canon de
Frimbuis. Het was een zware koe, niet te
fijn maar wel met veel vlees. Om een iets
fijner dier te fokken heb ik toen Fétiche
gebruikt.’ Met het fokresultaat Julia
slaagde Van Mierlo in zijn opzet. ‘Ik heb
destijds vijf rietjes Fétiche ingezet. Drie
vaarskalveren waren het resultaat. Fétiche heeft hier goed werk geleverd.’
Inmiddels is Julia gepaard met Samoerai.
‘Mijn zoon heeft die stier gekozen, maar
ik zag liever nog wat meer lengte en
hoogtemaat. De ontwikkeling telt, uiteindelijk draait het om de kilo’s.’ l

Artabandochter Loes, Nederlands fraaiste beloond met 90,7 punten
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