Het jonge witblauwfokbedrijf van Filip en Annick Taveirne kreeg op
Agriflanders 1999 de titel van beste Vlaams fokbedrijf. Met Parfum
en halfzus Tallow-Dip vergaarde de fokker een zeer rijk gevuld keuringspalmares. Filip Taveirne: ‘Tallow-Dip is wel de kers op de taart.’
Annick en Filip Taveirne: ‘Sportieve houding
blijft de juiste houding op een keuring’

’P

arfum zette ons bedrijf op de fokkerijkaart, maar Tallow-Dip gaf ons
aanzien. Dat is de kers op de taart’, zegt
witblauwfokker Filip Taveirne uit Poesele
vastberaden. Het gaat hier om Parfum van
het Hof van de Oud Burgemeester (Napoleon x Riante) en Tallow-Dip van de Kleithoek (Torrero x Riante). Ondanks de verschillende fokkerijbenaming zijn de nu

zevenjarige Parfum en haar drie jaar jongere halfzus gefokt ten huize Taveirne.
‘Het Hof van de Oud Burgemeester’ was de
oorspronkelijke naam van het boerenerf
dat Filip Taveirne (41) en echtgenote Annick Desmet (33) kochten. Het bedrijf was
eigendom van de laatste burgervader van
de gemeente Poesele. Omdat de naam te
lang uitviel op de geboortekaarten van
VRV werd dit later gewijzigd in ‘Van de
Kleithoek’, verwijzend naar het ouderlijke
boerenbedrijf. ‘Als eerbetoon aan mijn
ouders’, voegt Taveirne eraan toe.
In korte tijd zijn beide koeien een begrip
geworden in de Vlaamse dikbilfokkerij.
Hun fokker schuimde zowat elke show
met hen af. Het leverde beide dieren een
zeer rijk gevuld keuringspalmares op. Te
veel om op te noemen. Enkel een overwin-

ning op nationaal vlak ontbreekt nog. ‘Als
ik ooit nog een nationale titel in de wacht
kan slepen, zal het met Tallow moeten
zijn’, verklaart Filip. ‘Zo’n prachtkoe fok je
maar één maal in je leven.’ De veehouder
geeft grif toe dat het fokken van een KIstier tot een van zijn jongensdromen behoort en dat zal eveneens via Tallow moeten gaan. ‘Als jongetje van zes had ik drie
dromen’, vertelt Filip. ‘Dat was boer worden, een KI-stier fokken en nationaal kampioen worden. In Brussel, Libramont,
Doornik of Gent, het maakt niet uit.’ Taveirne werd uiteindelijk boer en nam in
1999 met Parfum voor het eerst deel aan de
nationale show te Brussel. Een stier in de
KI-catalogus hebben zit er vooralsnog niet
in. ‘Parfum heeft nog geen KI-waardig
stierkalf afgeleverd en van Tallow-Dip zijn
pas nu de eerste drie stierkalveren via embryotransplantatie geboren.’

peur) van René Marot uit het Waalse Rochefort aan te kopen, al was de koop niet
zo vanzelfsprekend. ‘De deal werd pas gesloten na veel aandringen en héél veel
overtuigingskracht’, vertelt de Poeselenaar. Uit de combinatie van Riante met Napoleon (v. Ministre) werd in 1997 Parfum
geboren. Was dit een weloverwogen paring? ‘Menig fokker gaf Napoleon nauwelijks kansen, maar ik vond Napoleon juist
een pluspunt voor de fokkerij. Hij kent
geen uitval en geeft correcte dieren die
goed uitgroeien tot koeien en bovenal
goed beenwerk bezitten. Fokkerij begint
immers met foutloos beenwerk.’ Parfum
zette het bedrijf in de schijnwerpers door

tieve houding blijft wel de juiste houding
op een keuring.’ Van de bedrijfsinspecteur
kreeg Tallow-Dip 91,6 punten voor exterieur met 91 punten voor gestalte en 93 punten voor beenwerk. De Torrerodochter
kalfde tot op heden twee maal af, een eerste maal van een vaarskalf uit Best de
Monplaisir (v. Urbain VT). Haar tweede nakomeling was een stierkalf uit Cubitus du
Pre Rosine (v. Fausto). Tussen beide kalvingen spoelde haar eigenaar haar vijf maal.
Dat leverde hem twintig embryo’s op, onder andere van Hibou de Mehogne (v. Biscuit) en Emigre de Saint Fontaine (v. Calimero). Ook spoelingen met oudjes zoals
Brulot en Fausto staan nog op het program-

Riante de Rametenne heeft de basis gelegd
op het fokbedrijf dat 35 moederdieren telt.
Via embryotransplantatie voeren vrijwel
alle dieren nu haar bloed.

Fanatique en Enjoleuse
Taveirne beseft als geen ander dat er nu ander bloed in de stal moet, voor zijn fokkerij
en voor de kopers van zijn fokmateriaal.
Met collega-fokkers heeft hij daarom twee
aankopen gerealiseerd: Enjoleuse de la
Chevratte (v. Danseur), in mede-eigendom
met Stef Vereertbrugghe, en Fanatique de
Beauraing (v. Ebaucheur) met Carin Clyncke-Vandewiele. ‘Indien je kwaliteit wilt
binnenhalen, moet je er ook een hoge prijs

Riante de Rametenne
Filip Taveirne startte in 1985 oorspronkelijk als veehandelaar en afmester. ‘Het
handel drijven zat mij van jongs af aan in
het bloed’, vertelt de West-Vlaming. ‘Als
twaalfjarige deed ik al “commercie” met
duiven en konijnen.’ Vanwege de in de afmesterij toen gangbare, maar maatschappelijk onaanvaardbare praktijken zocht

Fokkerij begint met foutloos beenwerk

Tallow-Dip kers op de taart
hij in 1989 een uitweg via de fokkerij.
‘Eerst fokte ik met dieren zonder origine,
maar al vlug bleek dat fokken zonder afstamming niet het evangelie opleverde.’
Na een busreis met collega’s naar het fokbedrijf van Marcel Leclercq in Braine-LeComte kocht Taveirne er Annette de Route de Naast (v. Ghandy de Maurage) en
haar twee Galopeurdochters, Duchesse
en Elise, aan. De stam fokte ontgoochelend.
Op aangeven van witblauwfokker Filip
Deroo uit Lotenhulle besloot Taveirne
daarop om Riante de Rametenne (v. GaloKeuringscoryfeeën Tallow(l.) en
Parfum(r.) ‘zusterlijk’ naast elkaar

onder andere een 1a in Libramont en een
derde plek in Brussel en Doornik.

Tallow-Dip
Uit de combinatie met Torrero (v. Diabolo)
werd in 2000 Tallow-Dip geboren. ‘Het was
een kalfje dat je eigenlijk onmiddellijk van
de hand zou willen doen’, geeft Taveirne
aan. ‘Het stelde niets voor, maar haar halfzus was een laatbloeier.’ Op de laatste
nationale show in Brussel liet Tallow-Dip
op vier jaar ouderdom 920 kilogram optekenen voor 1,39 m. Ze behaalde er een omstreden derde plaats. ‘Het doet verdorie
pijn als drie kwart van België vindt dat je op
1a moet staan’, geeft Taveirne toe. ‘Het
werd zwart voor mijn ogen, maar een spor-

ma. Voor iedere spoeling is de combinatie
verschillend. Filip Taveirne: ‘De stierkeuze
voor Tallow is niet makkelijk. Ook Waalse
topfokkers hebben het er moeilijk mee als
je het hun vraagt. Ze is zo harmonisch, bijna compleet. Als ik dan toch een minpuntje
moet aangeven is het misschien de rug, die
wat sterker mocht zijn, of de breedte van
de bilbespiering.’ Steeds worden slechts
enkele embryo’s ingeplant. De rest van de
embryo’s gaat in het stikstofvat tot de fokresultaten in beeld zijn of ze worden verkocht. ‘Zelfs aan zeer bekende namen uit
de fokkerij in Wallonië en Nederland’, vertelt Filip trots. Tallow-Dip wordt nu voorbereid om te laten afkalven voor het volgende
rendez-vous: Brussel 2005.

De nieuwe pijlen van Filip Taveirne,
Enjoleuse(l.) en Fanatique (r.)
voor durven betalen’, legt Taveirne uit.
‘Door de aankoop te delen met collega’s
kun je bovendien het kostenplaatje wat
drukken.’
De combinatie veehandel en fokkerij: het
vult elkaar perfect aan, vindt Taveirne. Het
geeft de gelegenheid om op de meest vooraanstaande Vlaamse fokbedrijven te komen en levert een pak informatie op:
‘Door mijn veelvuldige contacten zie ik
niet alleen de beste dieren, maar ook en
vooral de minder goede. Via terugkoppeling naar de vaders heb ik aldus altijd een
streepje voor.’ Maar het handel drijven
heeft ook een keerzijde voor Filip Taveirne: ‘Door mijn veehandel mag ik vanwege
het stamboekreglement geen jurylid worden. Dat is bijzonder jammer.’
Guy Nantier
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