Zonder afbreuk te doen aan het vlees- en prijskamptype noemen
Gilbert, Jos en Stijn Veulemans uit Glabbeek lengte en gewicht twee
belangrijke onderwerpen in de fokkerij van Van het Bareelhof.
Jos Veulemans: ‘Heb je lengte en hoogtemaat, maar minder
kwaliteit, dan levert een dier nog wat op. Is dat niet het geval, dan
houd je bij een lagere kwaliteit gewoon niets over.’
Gilbert en Stijn Veulemans: ‘Uit elk dier
het beste halen’

Zoeken naar even wicht
Stijn Veulemans: ‘Hele uitdaging om economie en keuri ngen te verzoenen’

D

e tijd van de eerste witblauwkruisingen staat bij de broers Gilbert
(57) en Jos Veulemans (52) uit Glabbeek
nog vers in het geheugen. De geboorte
van de eerste kalveren via keizersnede
lokte destijds ruime publieke belangstelling. ‘Ganache, daar hebben wij nog kalveren van gehad’, blikt Jos Veulemans
terug op de lang vervlogen tijden.
‘Met die eerste kruisingen gingen we in
één klap drie, vier stappen vooruit. Nu de
dieren van betere kwaliteit zijn, wordt
het moeilijker om nog zo snel vooruit te
raken.’

Ogen als beste barometer

Peeltje en Nopje, voornaamste
spoelkoeien op het Bareelhof

De fokkerij op het Bareelhof telt ruim
tachtig stuks vee op een areaal van 35 hectare. In de gloriejaren ging de bedrijfsomvang tot 100 en zelfs 110 stuks. Nu blijft
het bij gemiddeld 25 raszuivere kalvingen. ‘Met dat aantal dieren mag je met de
kruisingen niet te veel missen’, neemt Jos
Veulemans het woord. De stappen in de
fokkerij worden om die reden altijd voorzichtig gezet. ‘Als je weet wat een stier
geeft, dan kun je hem ruim inzetten. Een
jonge stier wordt daarom altijd eerst
voorzichtig uitgeprobeerd. Dan wachten
we de kalveren af. Pas als de nakomelingen goed zijn, kun je een stier al eens
meer kansen geven.’
Toonaangevende namen zoals Précieux,
Beaujolais, Riant, Galopeur, Bison en
Bruegel, gevolgd door de jongere Radar

en Osborne, verdienen een eervolle vermelding bij de familie Veulemans. ‘Osborne is de stier die de laatste jaren qua
prijs en qua vlees het beste is meegevallen.’ Zijn af en toe dubieuze reputatie
binnen het ras ten spijt, duikt ook Riant
onder de veelgewaardeerde fokproducten op. Jos Veulemans: ‘Hij was zelfs een
van de beste fokstieren voor ons. Riant
bracht hier veel vlees in de stal.’
Op het Bareelhof zijn momenteel de fokstieren Davidson, Occupant, Bivouac,
Débordant, Lascar, Baroque en Liègois ingezet. Straks krijgt ook Sjaka-Zoeloe een
kans. ‘We gebruiken geen enkele stier
zonder hem gezien te hebben’, gaat Jos
Veulemans stellig verder, terwijl Stijn, de
26-jarige zoon van Gilbert Veulemans, instemmend knikt. ‘De afstamming telt natuurlijk ook, maar een stier moet je vooral zelf gezien hebben.’ Datzelfde geldt
volgens Stijn Veulemans ook voor de nakomelingen op de shows. ‘Als je bij wilt
blijven, dan moet je alle prijskampen volgen. De dieren zien met eigen ogen is de
beste barometer voor de fokkerij.’
De familie Veulemans klinkt om die reden ook lovend over de nieuwe stierenstal in Ciney. ‘De nieuwe KI-stal is een
voordeel’, stelt Stijn nuchter vast. ‘Vroeger had je jaarlijks de stierenshows. De
sfeer en de show waren vaak oogverblindend, met de spotlichten en blinkende
billen. Een goede stier werd daar super. In
de nieuwe stal zie je de stieren in hun natuurlijke omgeving, in hun werkpak. Dat
geeft een realistischer beeld.’

Nopje en Peeltje
De huidige fokkerijsuccessen zijn het
meest van eigen kweek. ‘We zoeken de
middenweg tussen economisch fokken
en fokken voor prijskampen, want ook
daar willen we ons kunnen verdedigen’,
vervolgt Stijn. ‘Dat evenwicht vinden is
een hele uitdaging, want je mag het economische rendement niet uit het oog verliezen.’
Dieren die niet voldoen aan de vooropgestelde fokkerijeisen, krijgen consequent
een embryo ingeplant. ‘Wisselend van
jaar tot jaar bedraagt de verhouding 50
procent embryo’s en 50 procent natuurlijke drachten’, geeft Stijn Veulemans
aan. Nopje (v. Bruegel) en Peeltje (v. Inexes)
zijn momenteel de twee voornaamste
spoelkoeien op het Bareelhof. ‘De moeder van Nopje woog 1050 kilo toen ze
wegging’, gaat Jos Veulemans verder, terwijl hij naar de tienjarige Nopje verwijst.
‘Onze bascule gaat maar tot duizend kilo.

Nopje hebben we onlangs nog gewogen
en ze zat er ook over.’
Lengte en gewicht noemen deze witblauwfokkers belangrijk, zonder afbreuk
te doen aan het vlees- en prijskamptype.
‘Heb je lengte en hoogtemaat, maar minder kwaliteit, dan levert een dier nog wat
op. Is dat niet het geval, dan houd je bij
een lagere kwaliteit gewoon niets over.’
Behalve Nopje is ook Peeltje met acht jaar
op de teller een opvallend fitte koe. ‘Zij
heeft het voordeel van de Inexesbloedvoering. Dat vreemde bloed maakt de
stierkeuze veel gemakkelijker.’ In dat kader wordt al snel verwezen naar het VRVstieradviesprogramma. ‘Het moeilijke bij
witblauw is dat iedereen altijd met dezelfde bloedlijnen werkt. Het computerprogramma is echt interessant om inteelt te
vermijden.’

Waalse interesse
Belangrijk ten huize Veulemans is het
vinden van de juiste paringen. ‘Je probeert altijd uit elk dier het beste te halen’,
stelt Stijn resoluut. ‘Het komt erop aan
om het vrouwelijke fokmateriaal juist in
te schatten, zodat je weet welke stier het
beste bij welk dier past. Dat is de kunst
van het fokken.’ Met dezelfde vastberadenheid gaat hij verder: ‘Om een kampioenskoe te fokken heb je af en toe een
beetje geluk nodig. Voor een goede fokstal moet je vooral kennis hebben.’
Rianttelg Hero, Bruegelzonen Passif en
Popov, Inquisiteur (v. Pétulant), Japonnais (v. Galopeur) en recent Radarnazaat
Tony van het Bareelhof zijn de producten
in mannelijke lijn die de hoogste ogen
gooiden. ‘We zijn hem nu ook wat aan het
gebruiken’, glimlacht Jos Veulemans. ‘En
zo komt de fokkerij weer terug.’
Van alle stieren vertrekt zeventig procent
voor de fokkerij naar andere bedrijven.
De rest wordt afgemest. ‘In Leuven hebben we zelfs een stier op de prijskamp
verkocht’, geeft Jos Veulemans nog mee
terwijl hij nog een ander opmerkelijk feit
opsomt. ‘De laatste jaren verkopen we
zelfs stieren aan Waalse fokkers’, verwijzen Stijn en Jos naar de prestaties van
Venne (v. Radar) en Viktor (v. Danseur),
respectievelijk eerste in Hannuit en kampioen in Hologne. ‘Vroeger was dat ondenkbaar. Nu men in Wallonië opnieuw
stieren met veel lengte en gewicht zoekt,
groeit de belangstelling ook naar Vlaamse kant.’
Annelies Debergh
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