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Hallucinant en Cocinelle dit boekjaar de schoonste wit

Hallucinant op het
Aan Vlaamse kant zĳn het er 23, Nederland telt er acht.
Zoveel koeien kregen het voorbĳe CRV-boekjaar de
excellentscore achter hun naam. Met 91,2 punten staat
Hallucinant van de Ĳzer op één in de exterieurlĳst.
tekst Annelies Debergh

H

Karlene van de
Slindonkhoeve
(v. Hazard)

6

oog staat ze zeker, Hallucinant van de Ĳzer. Met
91,2 punten prĳkt de Vlaamse schone aan kop
van het exterieurklassement van afgelopen boekjaar. De ruim vier jaar oude Manitoudochter staat
gestald bĳ fokbedrĳf De Mahoney in Pittem, maar is
– zoals haar naam laat vermoeden – een fokproduct
uit de stallen van Hans Vermote. ‘Ze heeft nog maar
net een tweeling gegeven’, vertelt Tiemen Cocquyt
over Hallucinant. Het is de bedoeling om de koe
eerst tot rust te laten komen en haar dan te spoelen. ‘Haar sterkste punten zĳn haar dikke rug en
heel brede voorhand.’ Alleen erg goede fokkoeien
krĳgen ook spoelkansen bĳ de familie Cocquyt. ‘Pas
als ze zich ook in de fokkerĳ bewezen hebben, gaan
we door met spoelen.’
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Fokstal De Mahoney scoort in deze editie vĳf excellente witblauwen. Gavana de Mahoney (v. Odilon) is
de hoogste onder de eigen aanfok met 90 punten.
Een Cabrizoon van Gavana, Krypton de Mahoney,
krĳgt binnenkort ki-kansen. Maar helemaal favoriet is Izaura de Mahoney (v. Noceur). Tiemen Cocquyt omschrĳft haar als een echt economische fokkoe. ‘Haar moeder haalde een gewicht van 1177 kg
en ook Izaura zelf is zwaar met nu al 930 kg. Daar
houden we het meest van: familielĳnen die fokdieren van 1000 kg en meer neerzetten, zware dieren
met voldoende vlees. Izaura past daar perfect bĳ.’

Karlene hoogst gepunte vaars
Met 91 punten komt op de tweede plek in het
Vlaamse klassement Guusje (v. Harisson) van Hugo
De Smet uit Oordegem. Ze loopt er niet meer, maar
de fokkoe is bekend van talloze prĳskampdeelnames. Beginnend in het showcircuit is de anderhalf
jaar oude Karlene van de Slindonkhoeve (v. Hazard)
van André Hyde en Rosette Schelstraete uit Drongen. Haar eerste exterieurbeoordeling leverde Karlene meteen een beloftevolle 90,9 punten op.
‘Dat is echt een heel speciale vaars.’ Uiterst zorgvuldig omschrĳft fokker André Hyde Hazarddochter
Karlene. ‘Ze meet op anderhalf jaar 1,33 meter en

blauwen van respectievelĳk Vlaanderen en Nederland

hoogste niveau
weegt 630 kg. Ze is groot, lang en zeer fĳn met erg
sterk beenwerk.’ Niets dan lof weerklinkt over Karlene, die inmiddels vier maanden drachtig is.
Sinds kort telt de fokstal ook een volle zus van Karlene, een al even beloftevol vaarskalf van Hazard.
‘De grootmoeder is Emigrédochter Bieke van de
Slindonkhoeve. Ik denk dat we met haar wel een
tiental eerste prĳzen hebben gewonnen.’
Ook over Ordochter Juweeltje van de Slindonkhoeve is Hyde enthousiast. ‘Zĳ is twee jaar, weegt nu
720 kg en meet 1,32 meter.’ Net als Karlene was ook
Juweeltje op de prĳskampen in Sint-Lievens-Houtem en Erpe-Mere afgelopen zomer. ‘Ze hebben daar
beide hun reeks gewonnen. Ik heb dit jaar geluk
met twee erg goede vaarzen in de stal.’

Cocinelle op één in Nederland
De exterieurreeks lĳkt een aaneenschakeling van
keuringssuccessen. Aan Nederlandse kant doet Van
’t Staverhul Cocinelle van maatschap Van GinkelVan Dĳk uit Uddel bekend aan. De Imperialdochter
komt met 90,8 punten in het voorbĳe boekjaar als
hoogste witblauwe van Nederland uit de bus. ‘Ze is
groot, lang, heeft een heel brede rug en een dikke
voorhand’, weet fokker en eigenaar Tonnie van Ginkel. Met name haar borstbreedte en fĳne beenwerk

zĳn typerend. ‘Het is een zeer complete vaars. Ze is
precies zoals ze wezen moeten.’ In Zwolle vorig jaar
scoorde Cocinelle de kampioenstitel. ‘Ik denk dat ze
nog gegroeid is en ze heeft de kleur mee: het is een
heel zwarte koe. Ik vind zwart nog wel mooi.’
Van Cocinelle heeft Van Ginkel wel al wat nafok in
de stal. ‘We hebben haar al vier keer geprikt’, klinkt
het. Sheriff, Fiacre en Hazard waren partners. Van
die laatste loopt al een beloftevol vaarskalf op het
bedrĳf. ‘Cocinelle is geboren uit een embryo van
Café van Terbeck van Jan Roggen’, zegt de fokker.
‘Door met embryo’s te werken probeer ik af en toe
de veestapel wat te verbeteren. Met Cocinelle is dat
goed gelukt.’ Zelf is de Imperialdochter weer drachtig van Hazard. ‘Dat eerste vaarskalf ziet er goed uit
en ik denk dat die combinatie wel goed past.’
Cocinelle is een van de twee Imperialdochters die de
Nederlandse exterieurlĳst rĳk is. De Germinalzoon
was afgelopen jaar met zeven stuks veel ruimer vertegenwoordigd onder de hoogst gepunte witblauwen. Dit jaar komt Imperial de l’Ecluse uit op een
eindtotaal van drie stuks, net als Adajio de Bray.
Imperialzoon Attribut du Fond de Bois is door vier
nakomelingen vertegenwoordigd in de lĳst.
Een voorbeeld van een Attributdochter is Van het
Oudeland Jitske van Jaap de Vos uit Ooltgensplaat.

Van ’t Staverhul
Cocinelle
(v. Imperial)
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Met 90,6 punten komt ze op een gedeelde tweede plaats met Clarisse 67 van ’t
Zandeind van familie Huĳbregts uit Riel.
‘Jitske is een heel fĳn luxe bevleesd dier
waarbĳ de vleesexpressie goed naar
voren komt’, steekt Jaap de Vos de loftrompet over de fraaie Attributdochter.
‘Jitske is prachtig zwart en een heel aanhankelĳk dier.’ Ze was laatst op de nationale in Hoornaar te zien en won als kalf
op de fokdag in Sluis.
Jaap de Vos wil de Attributdochter binnenkort graag drachtig maken met gesekst sperma van de stier Warrior. ‘Ze is
zelf ook uit een inseminatie met gesekst
sperma geboren. Ik heb na Adajio wel
vaker gesekste rietjes van Attribut ingezet. Door gebruik te maken van gesekst
sperma probeer ik zo veel mogelĳk vrouwelĳke nakomelingen te fokken. Zo lukt
het mĳ om met een klein aantal dieren
– ik heb nog geen tien dieren – toch een
eigen fokrichting te bepalen.’

Imperial, Attribut en ook Adajio
Behalve keuringscoryfeeën vallen ook
familierelaties te bespeuren in de lĳst.

Jacqueline de Mahoney, met 90,1 punten een van vĳf ‘excellenties’ uit fokstal De Mahoney

Zo komen Adajiodochters Indi van ’t Herent en Jennifer van ’t Herent, maar ook
Jamiro van ’t Herent (v. Sheriff) uit dezelfde fokmoeder: Etnadochter Ann van
’t Herent.

‘De Adajiozussen zĳn allebei erg complete dieren’, legt witblauwfokker Raymond Thĳs uit Neerpelt uit. Hĳ verkocht
Jennifer van ’t Herent aan Hugo De
Smet. ‘Indi was eerste in Gent en eerste

Tabel 1 – Excellent ingeschreven vrouwelĳke Belgisch witblauwen in Vlaanderen en Nederland in 2015-2016 (bron: CRV)

naam (* = herkeuring)
Vlaanderen
)BMMVDJOBOUWBOEFċ[FS
(VVTKF
,BSMFOFWBOEF4MJOEPOLIPFWF
(JOJWBO5FSCFDL
-JFTWBOnU4FMIVZT
)BSNBOOBWBO,OPLLF
*OEJWBOnU)FSFOU
+JMMZWBOnU(PFEUFS8BMMFO
(BWBOBEF.BIPOFZ
#FMMFEV1BJMMBFSU
+JUUFWBOnU(PFEUFS8BMMFO
+FOOJGFSWBOnU)FSFOU
+VMJFWBO8JMMFDPNNF
+BBOUKFWBOEFO)POEFMFF
Idealiste van Daisel
+VXFFMUKFWBOEF4MJOEPOLIPFWF
*SJTWBO%BJTFM
+FSUFMMUFS3FZCSPFDL
Jingle Belle de Mahoney
*[BVSBEF.BIPOFZ
+BDRVFMJOFEF.BIPOFZ
)PSSBWBO;FMEPOL
,B[JB
Nederland
7BOnU4UBWFSIVM$PDJOFMMF
7BOIFU0VEFMBOE+JUTLF
$MBSJTTFWBOnU;BOEFJOE
1BVMB
1BEBOBVUEF(SPF
1PMLBWBOIFU#SPFL
7BOEF#JF[FO)FUUZ
-BEZ#MVFWE(SPUFXBBSE

8

vader

m.vader

geb.dat.

Manitou de Belle Eau
)BSJTTPOEFMB1MBUUF
)B[BSEWBOEF1BOOFNFFST
"EBKJPEF#SBZ
.BDIJOBMEF'PP[
*NQFSJBMEFMn&DMVTF
"EBKJPEF#SBZ
5JMPVJTEn"USJWF
0EJMPO
Etna de l’Ecluse
"EBKJPEF#SBZ
"EBKJPEF#SBZ
"UUSJCVUEV'POEEF#PJT
(SPNNJU
/PDFVSEF'PP[
0SEF#FBVKFV
*DIPSEF4FQUPO
Quiet de la Roche au Gue
)FSPJRVFEFMn&DMVTF
/PDFVSEF'PP[
(SPNNJU
4BVWFVSEF.POJO$IBQFMMF
$SBDLEV1POUEF.FTTF

#BNCJOPWBOEFċ[FS
&NJHSÄEF4U'POUBJOF
)BSJTTPOEFMB1MBUUF
1BZTBOEF'POUFOB
0CVTEF4PNNF
#MBLEV#BUZEn&QSBWF
Etna de l’Ecluse
Panache de Centfontaine
5PFUFSWBOEF,FSLFOIPGTUFEF
.BHJTUSBUEF4PNNF
Davidson de l’Ecluse
Etna de l’'Ecluse
0EJMPO
Panache de Centfontaine
%FNPOEV3Z/FVG.PVMJO
"MCJOPTEFMB(SJHFPVMF
%FNPOEV3Z/FVG.PVMJO
Japonais de Mianoye
3BEBSWBO5FSCFDL
(FSNJOBMEF'PP[
#FOIVSEV$IBNQ#PVWBM
3PTBSJP
"DBKPVEF4PNNF

12-01-2012
03-01-2011
23-03-2015
15-07-2011
12-11-2012
03-04-2012
17-03-2013
01-08-2014
14-09-2011
16-07-2009
07-04-2014
01-12-2014
24-07-2014
08-06-2014
22-11-2013
12-09-2014
15-05-2013
07-04-2014
28-11-2014
02-08-2013
30-04-2014
22-01-2012
07-03-2014

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

91,3
91,2
90,8
91,7
91,3
90,8
91,3
91,0
90,8
91,8
90,0
90,7
90,7
90,7
89,8
90,3
90,7
90,8
91,0
90,2
90,5
90,0
90,0

90,1
89,6
89,1
89,1
88,4
88,6
87,0
86,9
87,9
89,0
89,4
87,1
87,0
88,0
88,0
87,1
87,6
88,1
87,6
88,9
88,4
89,1
88,0

90,0
90,0
93,0
82,0
87,0
91,0
91,0
93,0
90,0
75,0
91,0
91,0
91,0
87,0
94,0
91,0
85,0
86,0
91,0
84,0
82,0
88,0
91,0

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

91,2
91,0
90,9
90,8
90,8
90,7
90,7
90,6
90,5
90,5
90,5
90,4
90,3
90,3
90,3
90,2
90,1
90,1
90,1
90,1
90,1
90,0
90,0

De Mahoney bvba, Pittem
)%F4NFU 0PSEFHFN
"4DIFMTUSBFUF)ZEF %SPOHFO
#/FWFO 8FMMFO
3WBOEF8FZFS (FFM
1FO.%FNVZODL )FJTUBBO;FF
35IČT /FFSQFMU
%FDMFSDLMW %FJO[F
De Mahoney bvba, Pittem
7#SPVJMMBSE 3POTF
%FDMFSDLMW %FJO[F
)%F4NFU 0PSEFHFN
-%BWJE 5JFMU
L WBO$FVMFCSPFDL ;XČOBBSEF
L (PEEFFSJT #FFSTU
A 4DIFMTUSBFUF)ZEF %SPOHFO
-(PEEFFSJT #FFSTU
--JQT -PUFOIVMMF
De Mahoney bvba, Pittem
De Mahoney bvba, Pittem
De Mahoney bvba, Pittem
JP#SBM 0FEFMFN
GFO# WBO-BFSF #BTTFWFMEF

*NQFSJBMEFMn&DMVTF
"UUSJCVUEV'POEEF#PJT
*NQFSJBMEFMn&DMVTF
"UUSJCVUEV'POEEF#PJT
0SJHBOEF'PP[
4IFSJGGEF$FOUGPOUBJOF
0SJHBOEF'PP[
.BHJTUSBUEF4PNNF

&NJHSÄEF4U'POUBJOF
0SNFEF4PNNF
5SPQJRVFEF$SBT"WFSOBT
"EBKJPEF#SBZ
(FSNJOBMEF'PP[
"EBKJPEF#SBZ
*NQFSJBMEFMn&DMVTF
(FSNJOBMEF'PP[

13-11-2013
31-03-2014
27-12-2010
14-02-2014
19-02-2015
25-05-2014
10-03-2014
30-08-2013

88,0
93,0
100,0
98,0
88,0
88,0
83,0
85,0

91,0
90,7
90,8
90,5
90,8
90,7
90,3
90,8

89,0
88,7
88,0
88,6
87,3
85,0
88,3
87,3

88,0
90,0
91,0
89,0
88,0
96,0
93,0
87,0

85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0

90,8
90,6
90,6
90,5
90,3
90,2
90,0
90,0

NUT7BO(JOLFMWBO%ČL 6EEFM
+1EF7PT 0PMUHFOTQMBBU
NUT)VČCSFHUT(MPVEFNBOT 3JFM
-++FO3#+8PMUFST -JFWFMEF
NUT7FSTQSJMMF)BSNT (SPFEF
'1"WBO)FTU .PFSHFTUFM
WMFFTWFFCFESČG7BO&SQ "BSMF3JYUFM
NUT7POL /PPSEFMPPT
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schofth. besp.

type beenw.

av eindb. eigenaar, woonplaats

naam
Vlaanderen
Jordie
Jamiro van ’t Herent
José C.A. van de Paddenhoeve
Jesper van de Uilenvlucht
Isolant de Haute Somme
+FGWBOIFU4UBMČ[FS
Artdeco de Mahoney
Jan van het Schottenhof
0441 van Daisel
Nederland
Rian 24 van de Plashoeve
Elk 42 van de Plashoeve
Elk 41 van de Plashoeve

vader

m.vader

geb.dat.

schofth. besp.

type beenw.

av eindb. eigenaar, woonplaats

Benhur du Champ Bouval
Sheriff de Centfontaine
Orval des 3 Frontières
Jackpot ter Reybroeck
Eduque de Haute Somme
Helgo
Jackpot ter Reybroeck
Sauveur de Monin Chapelle
Heroique de l’Ecluse

Ebloui de Wihogne
Etna de l’Ecluse
Imperial de l’Ecluse
Adajio de Bray
7JMNBSWBOIFU4UBMČ[FS
Imperial de l’Ecluse
Crack du Pont de Messe
Fetiche d’Izier
Notez-le du Pont de Messe

16-02-2014
14-12-2014
09-09-2014
17-12-2014
29-10-2014
26-10-2014
06-02-2015
24-05-2014
21-05-2014

88,0
80,0
88,0
93,0
85,0
85,0
85,0
93,0
80,0

89,5
89,5
88,5
87,5
88,8
89,2
88,5
88,2
89,0

86,6
86,7
85,7
85,6
85,6
85,7
83,6
86,1
86,0

89,0
91,0
89,0
89,0
86,0
82,0
92,0
74,0
86,0

Nordique des 3 Frontières
Dandy du Tilleul
Amadeo Hof ter Boeken

Adamo
Adamo
Unicus van Phaenocryst

21-01-2015
06-02-2015
31-01-2015

88,0
85,0
75,0

83,5
84,0
84,8

80,6
80,7
80,9

94,0 70,0
83,0 70,0
90,0 70,0

80,0
80,0
80,0
75,0
80,0
80,0
80,0
75,0
80,0

89,3
88,6
88,6
88,4
88,3
88,3
88,1
88,1
88,0

G. Van der Meulen, Markegem
G. Bauwelinck, Kruibeke
F. Van Liedekerke, Herzele
R. Simonet, St. Margriet-Houtem
Declerck lv, Gottem
Berkenhof cv, Leisele
De Mahoney bvba, Pittem
L. en S. Schramme, Dudzele
L. Goddeeris, Beerst

84,9 gebr. Morsink, Enter
84,8 gebr. Morsink, Enter
84,1 gebr. Morsink, Enter

Tabel 2 – Hoogste stieren bĳ Belgisch witblauw in Vlaanderen (88 punten en hoger) en Nederland (84 punten en hoger) in 2015-2016 (bron: CRV)

met koe en kalf Kristal in Brussel. Het is
een superkoe.’ Van Indi heeft Thĳs al
drie veelbelovende kalveren: twee Attributs en één Magistrat. Op dit moment is
ze opnieuw drachtig van Attribut. Met
slechts acht kalvingen per jaar kĳkt de
fokker reikhalzend uit naar de nakomelingen. ‘De moeder van Indi was een koe
met een brede voorhand en een goede
rib en daarom heb ik toen Adajio gebruikt. Adajio behoudt de maat en geeft
een goede achterhand. Indi en Jennifer
zĳn de enige twee Adajio’s die ik heb.’

Jordie op kop bĳ de stieren
Jamiro van ’t Herent staat op een gedeelde tweede plek met José C.A. van de Paddenhoeve van Freddy Van Liedekerke uit
Herzele. De Orvalzoon loopt er nog net:
als alles zoals gepland verloopt, vertrekt
José in november naar de ki. Wie vraagt
naar opvallende zaken, krĳgt meteen
een verwĳzing naar de kleur. ‘Het is een

witrug met een enorme voorhand.’ Zĳn
eigenaar haalt er meteen cĳfers bĳ en
spreekt van 927 kg op 21 maanden. ‘Hĳ
won zĳn reeks in Afﬂigem en in Libramont. Dat laatste was de kers op de
taart.’ Het bĳvoegsel C.A. na zĳn naam
staat voor Cras Avernas en verwĳst naar
de moeder van José, Gloria de Cras
Avernas. ‘Ik heb in een aantal foklĳnen
geïnvesteerd. Gloria was er daar één van.
Uit eenzelfde spoeling met Orval heb ik
drie volle broers en één volle zus gekregen, waaronder José.’
Ook over de broers is Van Liedekerke enthousiast, maar de Orvalvaars krĳgt nog
het meeste lof. Dat laatste schept mogelĳkheden voor de toekomst. Maar ook
over José klinkt het lyrisch: ‘Als hĳ
straks naar de ki gaat, denk ik wel dat ik
deze stier ga missen in de stal. Anderzĳds is het wel leuk als je na vĳf jaar fokken dit als resultaat kunt voorleggen.’
Helemaal de hoogste witblauwstier in de

lĳst is Benhurzoon Jordie van Geert Van
der Meulen uit Markegem. ‘Het was een
goede groeier, een kalf met twee grote
oren.’ Op zĳn gemengde bedrĳf houdt
Geert Van der Meulen roodbonten en
witblauwen en alleen het hoogste streven in de fokkerĳ is goed genoeg.
De Benhurzoon stamt uit een Eblouimoeder die al drie keer kalfde met drie
februarikalveren. De eerste was Jordie,
twee jaar terug winnaar op de regionale
prĳskamp in Tielt. ‘Jordie loopt gewoon
buiten, krĳgt behalve gras buiten ook
nog een beetje mais en korrels en daar
doet hĳ het goed mee’, zegt Van der
Meulen. ‘We hebben hem onlangs nog
gewogen en hĳ kwam uit op 1108 kg.’
Benhur kreeg nogal wat kansen op het
bedrĳf en hoewel hĳ uit de eigen fokkerĳ stamt, is ook Jordie ingezet. ‘We hebben 272 rietjes van de stier weggestopt.
Inmiddels is zĳn eerste vaarskalf net geboren.’ l

Jordie (v. Benhur), met 89,3 punten de hoogst ingeschreven stier van afgelopen boekjaar
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