B E D R I J F S R E P O RTA G E

Familie Van Hoof bouwt aan economische
en tegelĳk showrĳke koeien

Verzamelkoeien
Patrick en Jo van Hoof
Met Championtelg Pie du
Loup en Gibsondochter
Clémentine des Grands
Trix was de familie Van
Hoof uit Mortsel superieur op de Belgische nationale prĳskamp.

Twee keer pakte familie Van Hoof de hoofdprĳs op de Belgische
Mortsel

nationale. Clementine des Grands Trix en Pie du Loup zĳn enkele
van de vele parels op de kroon van hun 160-koppige fokkerĳ.
Ondanks die omvang blĳft schoonheid domineren in het fokdoel.
tekst Annelies Debergh

E

en oog voor goede koeien en een
hart voor fokkerĳ. Het geldt bĳ uitstek voor Patrick Van Hoof (48) en Linda
Boonen (46) uit het Antwerpse Mortsel.
Geflankeerd door hun ambitieuze zoon
Jo (15) steeg de liefde voor fraaie koeien
de afgelopen jaren naar een hoger echelon. Niettemin kent het bedrĳf – in de
schaduw van de Antwerpse luchthaven
in Deurne – een rĳk verleden van talloze
keuringsdeelnames.
‘Fokkerĳ is hier altĳd al belangrĳk’,
klinkt Patrick Van Hoof. In 1983 nam hĳ
het bedrĳf van zĳn vader over. In 1987
verscheen een nieuwe ligboxenstal. ‘Wat
bedrĳfsgroei betreft hebben we ons altĳd gericht op het maximaal mogelĳke.’
De koeienstapel groeide jaar na jaar door
tot het huidige gemiddelde van 160 stuks
en bĳna evenveel jongvee. ‘Ook in fokkerĳ proberen we bĳ de top te horen.’

later gekomen’, zegt Patrick Van Hoof.
De Stollbergzoon zelf kreeg minder invloed bĳ Van Hoof. ‘Van Daisy kregen we
uit natuurlĳke drachten alleen zonen.

Enkele daarvan hebben we zelf ingezet.
Blackstardochter Doris was het resultaat
van een succesvolle et-sessie.’
Het spoelen van vee is nu niet langer aan

Pie du Loup (v. Champion), 89 punten. Lopende lĳst: 2.04 250 6564 3,29 2,95

Nationale zege
De interesse voor mooi zwartbontvee
ontstond eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Door de holsteinisatie kwam
de familie Van Hoof op de fokveeveilingen in Osnabrück. ‘In die tĳd vond je het
betere vee nog op de veiling. In een later
stadium kochten we fokvee op shows in
Duitsland’, vertelt Patrick Van Hoof. Een
van die aankopen was de fokkoe Daisy (v.
Abel II), halfzus van Doublette, via Stollberg de moeder van Stadel. ‘Daisy was
eerste in haar reeks en werd finaal reservekampioene, maar ik vond haar beter
dan de kampioene.’
Later won Daisy voor Van Hoof de KI
Zuid-show en tot twee keer toe een nationale titel in 1990 en 1992 te Brussel.
Dochter Doris (v. Blackstar) scoorde in
1996 een nationale zege. ‘Achter het familieverband met Stadel zĳn we pas veel
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de orde bij Van Hoof. ‘Met het wegvallen
van de vraag naar stierkalveren is de
techniek uit beeld geraakt.’ Er is nog een
tweede reden. ‘Al van oudsher krijgen
wij van de betere melkkoeien zelden
vaarskalveren. Goede koeien moesten
we in het verleden vaak spoelen om toch
maar enkele vrouwelijke nakomelingen
te krijgen.’ Het gebruik van gesekst sperma bij de pinken opende op dat vlak
nieuwe perspectieven. ‘We wachten de
resultaten af, maar als ze meevallen, dan
willen we ook op de koeien volop gesekst
sperma inzetten.’

Economische showkoeien
De fokkerijvisie is strikt uitgestippeld
ten huize Van Hoof. Melktypische koeien
met veel upstanding en vanzelfsprekend
ook superieure scores voor uier en benen komen steevast voorop. Het woord
showkoeien neemt Van Hoof bewust niet
in de mond. ‘Ik zie geen verschil tussen
showkoeien en economische koeien. Het
lijkt er te vaak op of men met economische koeien een ander soort koe bedoelt.
Waarom zouden showtype en economie
niet kunnen samengaan?’
Dat showkoeien geen ligboxenkoeien
kunnen zijn, klopt volgens hem al evenmin. ‘We moeten niet doorslaan naar de
andere kant. De hoogtemaat van koeien
evolueert altijd al. Het is toch normaal
dat in nieuwe stallen de stal wordt aangepast aan het comfort van de koe en
niet omgekeerd?’ Van Hoof streeft echter niet naar meer maat bij zijn vee. ‘Het
hoeven niet de grootste koeien te zijn,
zolang de dieren maar compleet zijn.
Het totaalpakket moet goed zijn.’
Aankoop van dieren maakt deel uit van
de fanatieke zoektocht naar schoonheid
in de fokkerij. ‘We hebben er altijd naar
gestreefd op regelmatige tijdstippen ander, vers bloed in de stal binnen te halen.’ Nu zoon Jo ook deelneemt aan het
dagelijkse management van de koeien,
brengt dat een extra stimulans teweeg,
ook voor de aankoop van koeien. Zo
zochten vader en zoon Van Hoof vier
jaar geleden Clémentine des Grands Trix
(v. Gibson) uit bij de familie Broers-Peutat in Gomzé-Andoumont. ‘Het was de
snelste aankoop die we ooit gedaan hebben, zo overtuigd waren we van haar
kwaliteit.’
Clémentine, inmiddels zesenhalf jaar
oud, is uitgegroeid tot absolute stalfavoriet. ‘Ze heeft een schitterend karakter.
Het is een erg fijne koe om mee te werken.’ Net als veel showvoorgangers bij de
familie Van Hoof is het ook met haar
moeilijk fokken. ‘Al sinds ze hier is krij-

Algemeen nationaal kampioene Clementine des Grands Trix (v. Gibson), in drie lactaties
goed voor telkens 10.942 kg melk met 3,63% vet en 2,98% eiwit en nu ook 92 punten

gen we haar met ki-stieren nooit dragend. Het lukt alleen via natuurlijke
dekking. Dan is het meestal in één keer
raak.’

Voorkeur voor laatrijpe koeien
Door de problemen met de vruchtbaarheid van Clémentine veranderde de aankoopvisie. ‘Sindsdien kopen we enkel
nog dragende vaarzen. Dat geeft ons enige zekerheid op fokkerijvlak.’ Onder
meer Pie du Loup, net als Clementine zegevierend op de jongste Belgische nationale, is onder dergelijke voorwaarden
aangekocht. ‘Ze was drachtig van Sanchez toen we haar afgelopen zomer
kochten. In maart moet ze kalven.’
Naast Sanchez bevat het eigen inseminatievat nog meer internationale namen,

waaronder Damion, Duplex, Denzel,
Shottle, Knowledge, Mr Sam en Classic.
Bij de pinken komen rietjes gesekst sperma van Wildman, Baxter en Jazzy aan
bod. ‘We kiezen exterieurstieren. Vaak
zijn het stieren waarvan we al dochters
zagen op prijskampen. Zo houden we
enige zekerheid.’
Productiecijfers zijn belangrijk, maar
vormen geen hoofdpunt in de melkveefokkerij. ‘Ik heb nog nooit een vaars
afgevoerd omwille van te lage productiecijfers, integendeel: ik hou veeleer van
laatrijpe koeien.’ Voor de toekomst blijft
de koers van het bedrijf onveranderd.
‘We willen bij de top blijven horen’,
klinkt Patrick Van Hoof vastberaden.
‘Zowel aan melkkant als aan de fokkerijkant willen we bij de besten zijn.’ I

V E E T E E LT

VX02_vanHoof 17

F E B R U A R I

1

2 0 1 0

17

25-01-2010 11:11:34

