Niet twee, maar drie kalvingen bedraagt het gemiddelde bij Jacques
en Raphaël Wylock uit het Waalse Jeneffe. Vandaar ook de voorkeur
voor een vroege eerste kalving en het streven naar goed groeiend vee.
‘Dan hou je op latere leeftijd nog altijd een prima vleeskoe over.’

D
.

emon du Ry Neuf Moulin, een gitzwarte vleesgigant, groeide sinds
zijn overwinning bij de stieren op Libramont in korte tijd uit tot mascotte van
Jacques en Raphaël Wylock uit het Naamse Jeneffe. De zoon van de zelfgefokte
Finaliste is zowel letterlijk als figuurlijk
de rechterhand van zijn thuishaven. Letterlijk omdat de stier aan de rechterzijde

De hamvraag voor Jacques Wylock is nu
wat vervolgens op de Demonkalveren zal
passen. Occupant maakt een goede kans.
‘Alleen de hoogtemaat, daar kun je je
vragen bij stellen’, gaat de fokker ongestoord verder. Eén illusie is hij in elk geval kwijt sinds de jarenlange fokkerij:
‘Als je naar superbevleesde dieren wilt
gaan, dan weet je dat je inlevert op hoog-

Jacques en Raphaël Wylock: ‘Wat na het eerste
kalf niet blijft doorgroeien, dat vertrekt’
In totaal hebben Jacques en Raphaël zes
stieren tot hun beschikking. ‘Elke zes
weken vindt er een stierwissel plaats. Als
ze langer buiten blijven, gaan stieren al

snel te veel vermageren. Een dekstier
moet in topconditie verkeren, die moet
je dan ook goed verzorgen.’
Vanwege het natuurlijke aspect houdt de
fokker zijn kalveren zo veel mogelijk in
de vrije natuur. ‘Ik heb een kalf het liefst
zo dicht mogelijk bij de moeder. Ze zijn
dan wel wat minder makkelijk in de omgang, maar kunnen ook veel beter uit de
voeten.’ Bij de eerste kalving ligt dat
anders. ‘Een eerstekalfs moet liefst zo
veel mogelijk groei houden. Dat kan een
vaars onmogelijk wanneer ze ook een
kalf moet verzorgen. Een eerstekalfs
moet in de eerste plaats voor zichzelf
zorgen, dan pas kun je tot een goede fokkoe komen’, stelt de witblauwfokker.
Meteen haalt Wylock drie belangrijke

Natuurlijke econ omie
Jacques Wylock: ‘Een goed onderstel is noodzakelijk om ve el vlees op te zetten’
van het bedrijf is gehuisvest, figuurlijk
omdat hij de huidige koning van de dekdienst is voor deze vierhonderdkoppige
veestapel met zowel melk- als vleesvee.
De kleine weide waar Demon op verblijft, bevindt zich bovendien op het
hoogste punt van het 120 hectaren tellende ruwvoer- en akkerbouwareaal.

Maximale vleesaanzet
Prijskampen zijn een goede gewoonte
bij de familie Wylock. Sinds 1980 misten
ze zelden een nationale in Brussel, Libramont en zelfs Doornik. ‘We hebben altijd met origine gefokt en zijn ook altijd
naar elke nationale prijskamp gegaan’,
zegt Jacques. Vooral het promo-effect
haalt de fokker aan. ‘Fokveedagen zijn
de enige plaatsen waar je het publiek
massaal kunt bereiken.’
Demon verkeert niet zomaar in een favorietenrol. Zijn bloedlijn is gekleurd met
de aanwezigheid van de zelfgefokte en al
net zo gewaardeerde vader Finaliste, die
na een periode van natuurlijke dekdienst
op Ry Neuf Moulin naar Ierland vertrok.
De rol van favoriete dekstier is nu door
zijn zoon overgenomen. ‘Demon is momenteel het meest gebruikt. Ik heb er
ook een kleine reserve van in het vat
zitten.’
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temaat. Een stier met dezelfde bevleesdheid als Demon met plus tien voor hoogtemaat, dat bestaat niet.’
De grootte van het vee verdient zeker
aandacht in de fokkerij van Jacques Wylock, weliswaar in combinatie met een
zo groot mogelijke vleesmassa. ‘Je moet
altijd streven naar een maximale vleesaanzet, maar fokkwaliteit en vleeskwaliteit staan lijnrecht tegenover elkaar. Het
zijn twee verschillende doelen en die
zijn niet gemakkelijk verenigbaar.’
‘Vier goede poten om op te staan, dat is
de basis’, vervolgt Wylock zijn toelichting op selectiecriteria voor de natuurlijk
dekkende stieren op zijn bedrijf. In zijn
ogen is beenwerk hiervan bijna het belangrijkste. ‘Een goed onderstel is noodzakelijk om al dat vlees op te zetten. Zonder goed beenwerk kun je het van meet
af aan vergeten.’

actiepunten van het bedrijf aan. ‘Geef
mij maar een vroege eerste kalving’, verwijst hij naar de gemiddelde leeftijd van
24 tot 26 maanden. ‘Mijn tweede eis
voor fokdieren is dat ze voldoende groeien, zodat ze hun kalf bij de tweede kalving zelf kunnen voeden. Ik wil dus
voldoende vleesaanzet bij het opfokken
van een jong rund tot een volwassen
koe.’

Een te dure hobby
Het gemiddelde aantal kalvingen ligt bij
de familie Wylock op drie. ‘Wanneer de
vaarzen de eerste keer vroeg kalven,
zeg maar op ongeveer 25 maanden, dan
kunnen ze gerust drie keer kalven voor
ze echt goed zijn uitgegroeid. En dan
hou je na die kalvingen ook nog een
prima koe over’, verantwoordt Jacques
zijn filosofie.
In totaal telt zijn bedrijf op jaarbasis
ruim 140 kalvingen. Sommige dieren
kalven vier keer, andere verkoopt Wylock al na het eerste kalf. ‘Wat na het eerste kalf niet blijft doorgroeien, dat vertrekt. Ik ga niet door met dieren die te
weinig vlees hebben.’

Embryotransplantatie laat de familie
Wylock steeds vaker los. Enerzijds omwille van het onnatuurlijke, anderzijds
omwille van de prijs. ‘Embryotransplantatie is een erg dure hobby. Ik doe het
alleen nog voor eigen gebruik. Voor verkoop? Nee, ik loop geen stap harder om
veel geld te moeten uitgeven.’
Een van de spoelkoeien en ideaalbeelden op het bedrijf is de zeven jaar oude
Valseuse du Ry Neuf Moulin. ‘We hebben
haar nooit uit de stal gehaald, maar het
had wel gekund: het is een superkoe. Ik
schat ze op ruim duizend kilo bij een
maat van 1,45 meter.’ Valseuse stamt uit
de gewaardeerde familielijn van stammoeder Ouathe (v. Hepatos) die ook al
Rector ter Coutere, een stierkalf van
Opium de Chocquenée, bij KI Fabroca
opleverde. Behalve Valseuse nu en Ouathe destijds behoort ook de moeder van
Demon tot het huidige selecte groepje
spoelkoeien. En de hoop op een vervolgsucces voor de koolzwarte Demon is
groot. ‘We hebben recent nog een keer
Finaliste ingezet.’
Annelies Debergh

Demon du Ry Neuf Moulin (v. Finaliste),
symbool voor de fokkerij bij de familie
Wylock

Regelmatige stierwissel
Boven alles houdt de Waalse witblauwfokker van het natuurlijke aspect in de
fokkerij van zoogkoeien. Vandaar ook de
keuze voor natuurlijk dekkende stieren
uit prestigieuze lijnen, deels vanwege arbeidsgemak. Op de vijftig hectare grasland vergezellen telkens twee stieren het
vrouwelijk vee tijdens het weideseizoen.
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