Topfok én mesterij met Witblauwen
INTRO:
Bij Roger Orinx draait veel om de fokkerij met Belgisch
Witblauwen. Maar niet alles; ook het realiseren van goed slachtvee krijgt
veel aandacht van de fokker annex mester.
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In het heuvelachtige dorpslint van het Vlaamse dorp Asse springen de
stallen van Roger Orinx direct in het oog. Het bedrijf bevindt zich in de
provincie Vlaams Brabant, ongeveer 10 kilometer ten westen van hoofdstad
Brussel. Bovenaan de weg staan de oudste stallen, een stukje bergaf staat
de nieuwe stal en het moderne woonhuis van Roger. Alle stallen zijn gevuld
met typisch Belgisch Witblauw-vleesvee. In totaal lopen er in stallen en in
de wei circa 200 dieren. Voor de regio is dit een redelijk groot bedrijf,
vertelt de ondernemer. „In Wallonië zijn de bedrijven wel groter. Maar voor
mijn bedrijfsopzet is dit de optimale omvang.”
Bij die bedrijfsopzet volgt Orinx een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt een
aanzienlijk deel van de zoogkoeien gebruikt voor topfok. Zo worden circa 50
vaarzen aangekocht en gebruikt als dragers van getransplanteerde embryo’s,
afkomstig van de eigen beste koeien. De meeste stieren worden verkocht als
fokstier; de beste dieren gaan naar het KI-station AWE. Het vrouwelijk
fokvee blijft grotendeels op het bedrijf voor eigen aanfok. Anderzijds
werkt Orinx aan goed ontwikkelde slachtdieren, waarvan hij het vlees afzet
naar kleine slagerijen in de omgeving. Daarvoor werkt hij samen met een
regionale slachterij.
Aanwezig op prijskampen
Als fokker vindt Orinx het belangrijk zijn vee regelmatig te presenteren
aan collega’s. Hij wil daarom op alle belangrijke prijskampen aanwezig
zijn. Regionaal zijn er circa 20 wedstrijden, provinciaal en nationaal gaat
het om enkele wedstrijden per jaar. Een van zijn toppers op dit moment is
de koe Taboe. Zij behaalde de eerste prijs tijdens zowel de nationale als
de provinciale prijskamp. „Je moet met goede dieren deelnemen en ook
regelmatig winnen om een goede naam te krijgen.”
Gelukkig is de Belgische wetgeving rondom het vervoer en bijeen brengen van
dieren niet zo streng; een bloedonderzoek naar BVD en vervoer met een
erkend voertuig zijn vooralsnog voldoende.
De Vlaming is zich ervan bewust dat een uitbraak van een dierziekte of
strengere wetgeving grote gevolgen kan hebben voor zijn bedrijf. „Tijdens
de MKZ-uitbraak in Nederland hebben wij zelfs hier de gevolgen ondervonden
van alle beperkingen. De vleesveesector is bekend met de risico’s.”
Beste koeien spoelen
Het transplanteren van embryo’s is een techniek die Orinx al vele jaren met
succes toepast. Het voordeel zit vooral in snelle genetische vooruitgang.
Extra inkomen genereren door de verkoop van embryo’s lukt beperkt. „Daar is
te weinig vraag naar. De meeste boeren kopen liever een goede fokvaars dan
een embryo dat zich nog moet bewijzen.”
Ook export van fokvee doet de Belgische vleesveehouder nauwelijks. „De
Belgische markt is interessanter dan het buitenland.”
Vanwege de langdurige fokkerij op bevleesdheid is het Belgisch Witblauweras iets minder sterk dan vroeger, meent de vleesveehouder. „Kwaliteiten
als robuustheid en sterkte zijn lange tijd verwaarloosd. Men heeft gelukkig
ingezien dat dit te ver is doorgeschoten.” Zelf heeft hij ook gefokt op
bevleesdheid, maar kenmerken als voldoende groei en een correct beenwerk
altijd laten meetellen in de stierkeuze.
Mesterij serieus aanpakken
Alhoewel de topfok de liefhebberij is van Orinx en veel aandacht krijgt,
pakt hij ook de mesterij van de dieren voor de slacht serieus aan. Typerend
voor het vlees van de Belgisch Witblauwen is volgens Orinx dat het fijn,
mals en vetarm is. Vooral met de afmestfase kan hij zijn runderen laten
onderscheiden van het vee uit Wallonië. „Van oudsher is daar nooit veel
gemest omdat de prijzen voor het magere vee er altijd goed waren. Goed

afmesten hebben ze minder goed in de vingers. Overigens zijn de
Franstaligen wel met een inhaalslag bezig, ervaart Orinx.
Op zijn bedrijf krijgen de mestdieren een intensief rantsoen van snijmaïs,
krachtvoer en patatten, dat alles gemengd gevoerd. Maar belangrijker is het
mesten goed in de vingers hebben en dieren individueel beoordelen. „Een
dier van 700 kilo kweken is niet moeilijk. Maar hier worden ze 850 tot
1.000 kilo.” Wat hij in de stallen heeft staan, zijn inderdaad imposante
verschijningen. Mooi ontwikkelde, rijkelijk bespierde dieren doen zich
rustig tegoed aan de inhoud van de zojuist gevulde trog.
EU-beleid
Voor de komende jaren verwacht de vleesveehouder dat zijn bedrijf ongeveer
op het huidige aantal dieren zal blijven. Verdere groei heeft volgens hem
geen prioriteit. „Ik geloof niet in grote bedrijven van 600 dieren. Met
zulke aantallen vee kun je niet de bedrijfsvoering doen zoals ik dat voor
ogen heb. Ik wil zelf contacten onderhouden met mijn afnemers en zelf
prijskampen bezoeken.”
Voor zover de Belgische vleesveehouder het kan inschatten, vallen de
gevolgen van het nieuwe EU-beleid voor zijn bedrijf mee. „De
zoogkoeienpremie wordt in België niet ontkoppeld. Dat is een goede zaak. De
stieren- en slachtpremie maken wel plaats voor een bedrijfstoeslag per
hectare. Maar dat is voor mij gelukkig minder belangrijk.”
Kader bij artikel:
Profiel
Naam: Roger Orinx (42).
Woonplaats: Asse (B.).
Bedrijf: Orinx heeft een bedrijf met 200 Belgisch Witblauwe runderen,
waaronder zoogkoeien, kalveren en vaarzen. Een deel wordt gebruikt voor de
fokkerij (onder andere met behulp van embryotransplantatie), een ander deel
is bedoeld voor de mesterij. De ondernemer heeft afzetkanalen naar kleine
slachterijen in de regio.
Orinx heeft 15 ha grond in eigendom en pacht er nog 32 ha bij. Hij gebruikt
17 ha voor de teelt van snijmaïs en 30 ha als weiland. Daarnaast heeft hij
een kleinschalige veehandel en vervoert hij zijn eigen vee.
Aanleiding voor de reportage: Het bedrijf van Orinx heeft een
tweesporenbeleid: de fokkerij van Belgisch Witblauwen en de mesterij met
goed ontwikkelde slachtdieren.
Bijschrift figuren:
De weilanden van Roger Orinx liggen in het heuvelachtige landschap vlakbij
Brussel. De Vlaming laat de meeste percelen begrazen en één keer maaien.
In deze stal staan de afmestdieren, het jongvee en de dragende koeien. De
dieren krijgen machinaal voer verstrekt.
Topkoe Taboe behaalde diverse eerste prijzen op provinciaal en nationaal
niveau. Ze is zeer compleet met mooie achterhand.

