A G R I B E X

Patrick Van Hoof scoort opnieuw met Goldwyndochter Betty de Blier

Betty kampioene van België
Na Gibsontelg Clementine des Grands Trix twee jaar geleden was
het in Brussel weer raak voor Patrick Van Hoof. Met de Waalse
fokkoe Betty de Blier (v. Goldwyn) won de Vlaamse fokker het
algemeen kampioenschap en dus een politiek evenwichtige zege.
tekst Annelies Debergh

M

et glans nam ze het stokje over van
stalgenote Clementine des Grands
Trix (v. Gibson). Betty de Blier (v. Goldwyn)
van Patrick Van Hoof en Linda Boonen
uit Mortsel verkeerde tijdens haar nationale optreden in bloedvorm.
Betty trad aan in de oudste reeks en
maakte indruk met haar fraaie frame,
extra veel stijl en de goede overgangen.
Haar fraai lange uier die hoog en breed
onder de staart was aangehecht, imponeerde het meest. De mooie beadering,
de sterke ophangband en de correct geplaatste spenen gaven samen met de
lengte in de uier de doorslag voor jurylid
Tjebbe Huybrechts om de Goldwyndochter van Van Hoof op kop te zetten.
Championdochter Syntion des Grands Trix
van de familie Broers-Peutat uit GomzéAndoumont trok met stevige passen in
het kielzog van Betty. De fraaie overgangen en de extra melkrijkheid gaven haar
het voordeel op de oudmelkte Fidèle de
Bois Seigneur (v. September) van Eddy Pussemier uit Ophain-Bois-Seigneur.

Goldwyn scoort dubbel
In de voorafgaande reeks was meer
twijfel over de plaatsing. Zo corrigeerde
Huybrechts zijn oorspronkelijke nummer één door Championtelg Unité de
Fastre van Association l’Herbagère van
de familie Moureaux uit Flavion naar
de derde plek te verschuiven. Unité beschikte over een balansrijk frame, maar
de onduidelijke ophangband speelde een
hogere ranking parten. De melkrijke en
sterk geuierde Belle (v. Goldwyn) van Lode
Vandecaveye uit Westvleteren kwam
met de extra ruimte in haar lijf een

plaatsje hoger. Winst was er voor Carole
du Bailli van Hubert Devroede uit Soignies,
alweer een Goldwyn. De gitzwarte pupil
won door haar fraaie overgangen, een
hoge achteruier met een sterke ophangband, veel lengte en kracht.
Een Waals trio deelde de kop van de eerste koeienreeks, met Coquette l’Herbagère
(v. Jasper) van de gelijknamige associatie
op een derde plek. Ze zag een aansluitend
kopduo
voorgaan.
De
uitermate goede balans in lijf en leden en de
fraaie uiervorm waren kenmerken die
Cigale l’Herbagère (v. Watha), opnieuw van
l’Herbagère, en Qottage d’Horimetz (v. Roy)
van Stéphane Feys uit Horimetz gemeenschappelijk hadden. De vastere en hogere
achteruier van Qottage stuurde aan op
haar overwinning. In haar schaduw trok
de verdienstelijke Cigale.
Uit de kopduo’s koos Tjebbe Huybrechts
na afloop van de reeksen vier finalisten.
De showuitstraling van Betty de Blier leverde haar de verlossende tik op de achtersteven. Na de kampioene tikte Huybrechts met Qottage d’Horimetz een
tweede Goldwyndochter tot eerste eredame aan. Derde op tal werd Championtelg
Syntion des Grands Trix.

Moureaux meermaals aan zet
Ruim 140 nummers telde de nationale
show van België, traditioneel gehouden
tijdens de land- en tuinbouwbeurs Agribex in Brussel. Sinds twee jaar maken ook
de pinken deel uit van het programma,
met dit keer succes voor Farousia
du Loup (v. Goldwyn) van associatie
l’Herbagère en de Italiaanse bedrijven
Ghini en Dott uit Azelio.

Met Erasia du Loup (v. Champion) trad in
de eerste vaarzenreeks nog een fokproduct van Pierre Creppe uit Sprimont aan.
Erasia is in mede-eigendom met Bruno
Toussaint. De jeugdige vaars toonde veel
kwaliteit in het botwerk en in de uier.
Met vlotte passen bewoog Erasia zich vóór
de fraaie roodbonte Aventureuse Red des
Grands Trix van de familie Broers-Peutat.
De dochter van Adventure toonde veel
lengte, maar moest in vastheid in de achteruier de duimen leggen voor Erasia.
Ook de gerekte Spirtetelg Emely van Lode
Vandecaveye kon de heersende Championdochter niet van winst afhouden.
De nafok van Goldwyn maakte ook bij
de reeksen van de jonge koeien en vaarzen indruk. Een voorbeeld daarvan was
dochter Vrony van Jacques Monbaillieu
uit Zuidschote. Vrony toonde een prima
opgehangen uier onder een balansrijk
lichaam en bewoog vlot op fijn en sterk
beenwerk. Ze hield door een fractie meer
kracht de langgerekte Elisa (v. Touchdown) van l’Herbagère op veilige afstand,
die op haar beurt de fraai geuierde Sensationtelg Loran van Alfons Hoef kens uit
Kontich voorging.
Met Jenny-Lou (v. Marshall P149) en Valtra
(v. Goldchamp), twee pupillen van Filip
Maelfait uit Hulste, waren er twee Vlaamse kanshebbers in de running. De betere kwaliteit van haar melkklieren gaf
Jenny-Lou het voordeel ten opzichte van
haar stalgenote. De extra breedte in de
middenhand bracht de balansrijke en
fraai geuierde Dedicase de l’Herbagère, een
dochter van Final Cut, op kop, wat de algemene score van l’Herbagère en de familie Moureaux nog weer verhoogde.

Met Waalse Betty de Blier wint Van Hoof zevende nationale titel
Met Goldwyndochter Betty de Blier scoren Patrick en Linda Van Hoof-Boonen uit

Mortsel de zevende nationale titel in hun
carrière. De Belgische kampioene is aan-

gekocht in Wallonië en is gefokt door Jacques Quirijnen uit Amonimes. De Goldwyndochter verhuisde bijna twee jaar
geleden naar de stallen van familie Van
Hoof en werd afgelopen augustus Antwerps provinciaal kampioene.
In de pedigree van Betty de Blier schuilt
meer bekend bloed in de vorm van de
witte Counselordochter de Blier, die in de
jaren negentig hoge ogen gooide op de Europese show in Brussel. Doordat de moeder van Betty de Blier nog in leven is, zag
Patrick Van Hoof kans om nog meer bloed
van de keuringscoryfee binnen te halen.
Zo zijn intussen zes koeien in de fokstal
drachtig gemaakt middels embryo’s van
halfzussen of halfbroers van Betty.
Betty de Blier (v. Goldwyn), alg. kamp.
Prod. tweede lijst: 305 13.813 3,76 3,30

48

V
V EE EE TT EE EE LL TT jDan
E C uE ari
M B E R1 / 12 / 2 0 20 09 1 1

V E E T E E LT

DEC EM BER

1/ 2

2011

49

A G RI B E X

Esperanza du Routeu (v. Damion), kampioene jonge koeien
Productie eerste lijst: 305 9208 3,25 3,14

De gevulde jeugdreeksen konden toch
op meer belangstelling rekenen dan de
vorige editie. Onder bemoedigende woorden van de tweetalig jurerende Tjebbe
Huybrechts kwam zelfs af en toe applaus
voor de zwaar gevulde koeienrubrieken.
Een van die reeksen waarvoor handgeklap weerklonk, was de afsluitende
groep jonge koeien. De show, de stijl en
het fraaie toilet van Esperanza du Routeu
spraken tot de verbeelding. Het melktype van de Damiondochter van Jean-Louis
Neuville uit Lierneux was ongetwijfeld
aan de extreme kant, maar desondanks
combineerde Esperanza dat met een
goed breed kruis en een fijn beaderde
uier die achterin hoog, breed en vooral
lang onder de buik was aangehecht. Hoe-

Aventureuse des Grands Trix (v. Adventure), beste roodbonte
Productie: nog geen gegevens beschikbaar

wel de kruispartij vlak genoeg was, kreeg
Esperanza door de superieure uierkenmerken de voorkeur boven Rose d’Horimetz
(v. Roy) van Stéphane Feys.

Esperanza beste jonge koe
Met haar opvallende uierkwaliteit was
Esperanza du Routeu alvast een goede
kanshebster voor winst bij de dieren met
de mooiste uierkenmerken. Daarvoor
kreeg de Damiondochter al snel erkenning met een tik op de flanken.
Ook bij de vier finalisten onder de jonge
koeien was de tweedekalfskoe Esperanza
meteen uitgeloot. Met Aventureuse (v. Adventure) hield Huybrechts ook een roodbonte pupil in de finale. Zou de roodbonte
het alsnog halen en als jeugdkampioene

Tjebbe Huybrechts: ‘Tweetalig toelichten’
Na afloop van de nationale keuring kon
jurylid Tjebbe Huybrechts terugkijken
op een geslaagde beurt. ‘Toen ik gevraagd werd om hier te keuren, heb ik
vrij snel toegezegd. Het is toch wel een
hele eer om hier in Brussel te mogen
jureren.’
Tjebbe Huybrechts wist zich op de Belgische nationale ten aanzien van eerdere jurypresentaties in Brussel te
onderscheiden door een tweetalige toelichting bij elke reeks. Hij refereert aan
de Jongefokkersschool in Battice, waar
toelichten in beide landstalen belangrijk werd geacht. ‘Daar is het ons aangeraden om de keuze begrijpbaar voor
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de fokkers toe te lichten. Hier deed ik
dat door mijn keuze in beide talen uit
te leggen. Zo zie je dat de fokkers je
keuze voor een bepaalde volgorde beter begrijpen en accepteren.’

eindigen? Nee, het driekleurig kampioenslint kwam niet bij Aventureuse terecht.
De voorkeur van de jury ging opnieuw
naar Esperanza uit, met de vaars Erasia du
Loup in een reserverol.
De fraai gelijnde roodbontvaars Aventureuse kwam eervol als tweede eredame
uit de bus. De vaars van Hubert Broers
toonde veel jeugd, een mooie stijl en een
fraai hoog aangehechte uier en maakte op
die basis een goede kans bij de verkiezing
van de beste roodbonte. Elisa (v. Touchdown) vertegenwoordigde daarbij de stal
van de meermaals succesvolle inzender
familie Moureaux en toonde veel kracht.
In uier imponeerde de derdekalfskoe Annelies (v. Classic) van Jeroen en Marc Van
Nevel uit Beernem. De correcte speenplaatsing, de sterke ophangband en de
fraaie beadering gaven het uiterlijk van
Annelies extra glans, maar het showtype
van Aventureuse bracht de laatste net
een trapje hoger. Huybrechts tikte Aventureuse als beste roodbonte aan, gevolgd
door Annelies en als derde Elisa.
De verkiezing van de algemeen kampioene bracht de drie zwartbonte winnaars
van de jongste tot de oudste categorie
nogmaals in de ring. Voor een laatste
keer trok Huybrechts door de ring om de
zege toe te wijzen. Met Goldwyndochter
Betty de Blier als algemeen nationaal
kampioene was er sprake van een perfect federaal evenwicht en alweer een
nationale zege voor de fokstal van Van
Hoof in Mortsel. l
Kijk voor een film op: www.veeteelt.nl

