Economisch d uo
Vlaams fokbedrijf Van Opbrakel zet Thobias en Unicum in economische top
De natuur zorgt voor harde veehouderijomstandigheden voor boer en
dier in het Oost-Vlaamse Opbrakel. Toch lukt het Luc Hoeckman om
sterk te presteren. Met Thobias en Unicum in de toprangschikking
van witblauwe ki-stieren zet het bedrijf zich in de belangstelling.

D

e gemeente Opbrakel in de Vlaamse Ardennen is de thuisbasis van
het Belgisch-witblauwfokbedrijf Van Opbrakel van Luc Hoeckman. Het sterk
glooiende weidelandschap typeert en
siert de regio, maar zowel veehouder als
dier moeten hier wel over prima beenwerk beschikken. Op 40 hectare, waarvan 35 hectare weideland, houdt het gezin Hoeckman 150 Belgisch witblauwen.
‘Sinds vijfentwintig jaar houden we witblauwen, voornamelijk voor de fokkerij’, introduceert Luc Hoeckman (44) het
bedrijf. ‘Hier wordt niet afgemest. De
koeien die we reformeren, gaan mager
naar een veehandelaar. De stiertjes worden overwegend verkocht voor natuurlijke dekdienst.’
Op het bedrijf draait alles rond fokkerij
en graslandbeheer. ‘Gras is het hoofdbestanddeel in de rantsoenen’, geeft de
fokker aan. ‘Het is goedkoop ruwvoer,
maar toegegeven, het glooiende landschap in combinatie met de zware leemachtige bodem laten weinig andere teelten toe.’
Het veelvuldig verplaatsen van het vee
naar andere weiden is een bijzonder tijdrovend karwei te Opbrakel. ‘Maar het
heeft ook zo zijn voordelen. De dieren
komen vaak met ons in contact en dat
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komt de handzaamheid ten goede’, zegt
Luc Hoeckman.

PAG-gehaltebepaling
De kalvingen op het bedrijf vinden jaarrond plaats. De eerste kalving situeert
zich rond 24 tot 25 maanden. De tussenkalftijd bedraagt 13 maanden. ‘Wij streven naar drachtigheid op tachtig à negentig dagen na kalving’, geeft Hoeckman aan. ‘Om dit te bereiken ondergaan
alle geïnsemineerde dieren een bloedonderzoek ofwel op 21 dagen na inseminatie, waarbij het progesterongehalte wordt
bepaald, ofwel op 35 dagen na inseminatie, om het drachtproteïnegehalte of PAG
te bepalen.’
Het uitvalpercentage tussen geboorte en
één jaar bedraagt ongeveer vijf procent,
meestal als gevolg van ongelukken. ‘Vaccineren tegen griep en dergelijke doen
we al verschillende jaren niet. Wel behandelen we de dieren tegen long- en
maagdarmwormen en leverbot’, zegt de
veehouder.
De kalveren gaan gescheiden in opfok.
Na de biest krijgen zij tot vier weken ouderdom ’s morgens en ’s avonds koemelk
gevoerd. Op de middag krijgen de kalveren één à twee liter lauw water. ‘De kalveren gaan daardoor veel vlugger over op

Luc en Hilda Hoeckman: ‘Te groot is te
weinig vlees, te klein is te weinig gestalte’
ruwvoer’, poneert Hoeckman. Vanaf de
vijfde week krijgen de kalveren melkpoeder naast kalvervlokken, hooi en water.
Na het spenen schakelt de veehouder
over op hooi en een krachtvoer met 16
procent ruw eiwit om rustig door te
groeien. Vanaf de zesde tot de twaalfde
maand bestaat het rantsoen uit mais,
voordroog- en perspulp en een minimum
aan krachtvoer. Als het één jaar oud is
moet het jongvee volledig op gras verder
met bijvoedering van mais of perspulp.
Drachtige dieren krijgen enkel gras. Leegstaande koeien krijgen energie bij in de
vorm van mais of pulp voor een goede
bronst.

Gulden middenweg zoeken
‘Te groot is te weinig vlees, te klein is te
weinig gestalte. Het komt eropaan om de
gulden middenweg te vinden.’ Luc Hoeckman refereert graag aan een vorig leven
waarin hij ervaring heeft opgedaan met
het versnijden van dieren. ‘Een iets vierkanter type met een lagere staartinplant

levert een beter rendement op dan een
keuringstype.’ Zijn prototype witblauwkoe is een volwassen, reforme koe van
850 kilogram en zijn ideale witblauwstier
is een slachtstier van twintig maanden
van 750 kilogram.
In zijn stierkeuze is de fokker onverbiddelijk. ‘Eerst zien, dan geloven. Stieren
moeten in de eerste plaats vitale kalveren leveren met goed beenwerk. Jonge
proefstieren waar ik in geloof, zoals Eternel of Dartagnan, beperk ik daarom in
gebruik.’
Tijdens de recentste fokwaardeschatting
kwamen op basis van een uitstekende
economische index twee fokproducten
De enige Thobiastelg ten huize Hoeckman

uit de stal Van Opbrakel in de indexentop
bovendrijven: Thobias en Unicum. Thobias kreeg voor zijn nakomelingen op
veertien maanden ouderdom een economische index van 119 met op onderdelen
een index van 117 voor conformatie, 103
voor gewicht en 92 voor hoogtemaat.
Luc Hoeckman heeft zelf slechts één
vaars van Thobias in de stal lopen die
drachtig is van Occupant du Fond de Bois.
‘Thobias gaf op ons bedrijf altijd veel
stierkalveren’, zucht de veehouder. ‘Zowel Thobias’ moeder Ortange als haar
moeder Karmien als grootmoeder Epatée
hebben ook steeds een hoog aandeel
stierkalveren gegeven. Eigenaardig toch.’

1,9 kilogram dagelijkse groei
Stal- en generatiegenoot Unicum (v. Torrero) kreeg een economische index van
115 met een index van 115 voor conformatie, 102 voor gewicht en 93 voor hoogtemaat. Unicum ging naar de ki-stallen
na een opfokperiode op het witblauwselectiestation RSC te Ciney, alwaar hij een
dagelijkse groei van 1,9 kilogram per dag

realiseerde en op het einde van de test
87,1 punten bij de exterieurbeoordeling
kreeg. Op de RSC-veiling kocht de aankoopcommissie van Linalux hem aan
voor de ronde som van 7800 euro.
Moeder Origine van Opbrakel (v. Classique) behaalde een totaal van 87,4 punten voor exterieur. ‘Ze is een sterk bevleesde koe op superbenen en met een
speciale rugbespiering’, zegt de fokker.
‘Ze mocht meer afgewerkt zijn in de onderbil en lager in de staartinplant. Torrero heeft dit goed gecompenseerd. Origine
voerde in haar bloedvoering terug op
Gaby d’Elchoc die met haar zes kalvingen
een toonbeeld van duurzaamheid was.’
Maar net zoals Ortange kalfde Origine
slechts tweemaal af vanwege slecht uitgevoerde keizersneden met vergroeiingen aan de baarmoeder tot gevolg.’

Optrekken aan Subitée
Het fokbedrijf is met Unicum en Thobias
niet aan zijn ki-proefstuk toe. Voorheen
leverde Luc Hoeckman al Riant van Opbrakel (v. Guliver) aan KI Haliba-VRV te
Mons. Maar het geluk is tot nu toe niet
aan zijn zijde geweest. Zowel Riant als
Unicum werd in het kader van de ibr-problemen op de ki-stations afgevoerd. De
reden van afvoer van Thobias is de fokker niet bekend.
De veehouder uit Opbrakel blijft echter
optimistisch. Hij trekt zich op aan de fokresultaten van zijn stammoeders Petulante (v. Orvet) en Raffiné (v. Totem) en,
natuurlijk, de prestaties van het paradepaardje van het bedrijf: Subitée van Opbrakel. De Ubidetdochter van 91,9 punten bezit in haar pedigree eveneens de
eerder vernoemde Gaby d’Elchoc. Subitée behaalde als vaars het Vlaams kampioenschap te Affligem in 2001 en miste de
nationale titel te Libramont in 2002 na
Histoire d’au Chêne. ‘Van Subitée heb ik
vijf dochters in het koppel lopen’, zegt
Luc Hoeckman glunderend.
Guy Nantier
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