Maorizoon Zandvelder Veto zette de blondefokkerij van Hubert De
Weweire uit Assenede met zijn zege op de blondeshow tijdens de
afgelopen Agriflanders in de schijnwerpers. Uniformiteit en soberheid
zijn de twee belangrijkste kernwoorden op het Oost-Vlaamse bedrijf.

D

Hubert De Weweire: ‘Geef mij maar
gewoon één goede stier die de moederlijn
kan verbeteren’

e met foto’s versierde muren in de
woonkamer van het ouderlijk huis
van Hubert De Weweire uit Assenede
spreken van vervlogen glorietijden in het
witrode ras. Sinds vader De Weweire het
bedrijf aan zijn zoon overliet, worden de
weiden achter het bedrijf niet langer
door wit met rood gevlekte runderen begraasd. In plaats van de Oost-Vlaamse
witroden lopen een vijftigtal blonde
d’Aquitaines over de grasgroene poldergrond. ‘Kijk.’ De Weweire pakt een vergeeld beeld van de kast af. ‘Dit ben ik op
zevenjarige leeftijd met de witrode kampioenskoe in Brussel. Fokkerij, dat zit in
je bloed.’
De Weweire ging pas op 46-jarige leeftijd
in de landbouwsector aan de slag. ‘Melken was geen optie meer’, zegt hij. ‘Met
melkkoeien ben je te veel aan de zaak gebonden. Dat was een onmogelijke combinatie met een job buitenshuis.’ Inmiddels

focust De Weweire nog op het werk op
het landbouwbedrijf, de activiteiten als
verzekeringsdeskundige bij KBC heeft hij
neergelegd. ‘Sommigen willen leven om
te werken. Ik wil liever werken om te leven. En de vrijheid, die spreekt me nog
het meeste aan.’

Gemakkelijk kalven
Net als zijn definitieve keuze voor de
landbouw is ook de keuze voor het blonde d’Aquitaineras weloverwogen. ‘Ik
woon niet bij het bedrijf’, legt Hubert De
Weweire uit. ‘Daarom kan ik me geen
afkalfproblemen veroorloven. Gemakkelijk kalven was een van de eerste voorwaarden.’ In de blondefokkerij, die nu
ruim zes jaar bestaat, kwam er nog nooit
een keizersnede aan te pas. ‘Een zeldzame keer is er trekkracht nodig, dat geldt
vooral bij vaarzen. De dieren kalven
meestal alleen op de wei of in de stal.
Maar daar zit misschien ook een zekere
geluksfactor bij.’
Ook andere raskenmerken van de blonde d’Aquitaines komen ter sprake. ‘In de
blondes zag ik dezelfde grote en zware
fokkoeien als bij de witroden van mijn
vader. Blondes hebben een gelijke conformatie, dat sprak me meteen aan.’
Bij de start kocht deze Oost-Vlaamse

Maorizoon Zandvelder Veto, kampioen
stieren op blondeshow tijdens de
afgelopen Agriflanders

werkt met één natuurlijk dekkende stier
en dat hij minimaal gebruikmaakt van
kunstmatige inseminatie. ‘Je hoort soms
fokkers die vier of vijf verschillende stieren inzetten. Dat is hier nog nooit het
geval geweest, vroeger niet en nu niet.
Nee, geef mij maar gewoon één stier die
de moederlijn kan verbeteren.’
De Weweire schenkt om die reden ook
veel aandacht aan de keuze voor een natuurlijke dekstier. ‘Vorige keer ben ik
verschillende bedrijven in Frankrijk
langsgegaan’, illustreert de fokker. ‘Uiteindelijk heb ik mijn laatste stier, Zandvelder Veto, in Nederland gekocht, naar
aanleiding van de nationale show in
2004 in Mariënheem.’
De complete bloedvoering met vader
Maori en moeder Iris, preferent stammoeder met negentig punten, ontging
De Weweire niet. Hij doet het verhaal
precies uit de doeken. ‘De vader kende
ik niet, maar de groei, de gestalte en de
sterke ruglijn van Veto spraken me direct aan. Maar die hoeven geen garantie
te zijn voor goede fokproducten. Toppers kunnen ook toevalstreffers zijn. Ik
heb misschien een speld in een hooiberg
gevonden.’
Na drie jaar is Veto 1,65 meter groot en
weegt hij naar schatting 1300 kilogram.

Blondefokker Hubert De Weweire: ‘Ik wil dier en die van nature goed zijn’

Veto voor unif ormiteit
vleesveehouder zeventien fokkoeien in
groep aan, inclusief een stier. Daarmee
werkt hij nog steeds verder. ‘Ik wilde absoluut een kudde van één bedrijf. Dan
vertrek je met een gelijke basis en gelijklopende genetica. Met dieren van verschillende bedrijven en met een verschillende achtergrond is het veel moeilijker fokken.’

Stier Zandvelder Veto
Uniformiteit staat hoe dan ook voorop
in het fokdoel. Vandaar dat De Weweire
Eerste nakomelingen van
Zandvelder Veto tonen
uniform fokpatroon
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Nu de eerste pinken ruim een jaar oud
zijn, trekt De Weweire de eerste fokkerijconclusies. ‘Veto geeft lichte kalveren
die goed uitgroeien. Hij fokt enorm uniform, dat is zijn grootste voordeel.’ Het
getouwtrek en geroddel na afloop van
Veto’s zege op de afgelopen blondeshow
tijdens Agriflanders over zijn al dan niet
foute muil is de fokker nog niet vergeten. Een groep deskundigen stelde inmiddels officieel vast dat Veto over een
correcte muil beschikt. ‘Het staat nu op
papier dat hij honderd procent correct
is.’
De weg naar waardering liep voor Veto
niet van een leien dakje, erkent de fokker. Een fout paspoort bij de verhuizing

van Nederland naar Vlaanderen kostte
Zandvelder Veto bijna het leven, net als
een hevige zonneslag tijdens de afgelopen hete zomermaanden. ‘Ik heb hem
toen elke dag met olie ingewreven’, wijst
De Weweire op zijn bijzondere band met
de stier. De kampioenstitel op Agriflanders maakte de waardering er niet minder op. Na zes jaar fokkerij is Veto uitgegroeid tot het kroonjuweel van de veestapel. En hoewel zijn karakter verzachtte sinds zijn individuele behandeling,
neemt de fokker toch wat afstand. ‘In de
wei blijft hij de papa van de bende. Van
stieren moet je altijd oppassen, van de
braafste nog vaak het meest.’

Kosten zo laag mogelijk
Nu de slag naar specialisatie in de landbouw is gemaakt, komt de vraag op tafel
of groei ook tot de mogelijkheden behoort. ‘Heeft het zin om nutriënten aan
een hoge prijs te kopen? En waar gaat
alle andere wetgeving straks eindigen?’
De Weweire haalt zijn schouders op. Als
het aan hem ligt zijn de 50 fokdieren en
28 hectare land voldoende. ‘Ik hoef niet
de grootste te zijn. Veel veehouders boeren arm, stoppen rijk en komen tijd om
te leven te kort.’
Ook over uitbreiding aan fokkerijkant
blijft de blondefokker nuchter. ‘Ik weet
niet of de meerkosten voor prijskampen
het eigenlijk allemaal wel waard is.’ Al
snel komt een stukje historie opborrelen. ‘Blondes zijn net als sommige andere Franse rassen het land binnengekomen door kapitaalkrachtige mensen. Nu
werken veehouders met het ras uit economische overweging. Het is de bedoeling om de kosten zo laag mogelijk te
houden. Dat kan ook prima met dit ras.
Blondes kunnen groeien zonder veel
kosten om natuurlijk en smakelijk vlees
te produceren.’
Fokkerij en vooral keuringen blijven een
neventak. ‘Ik wil dieren die van nature
goed zijn voor een hele stal goed vee. Ik
wil grote en sterke en uniforme dieren
met een goede rug en goede benen. De
rest kun je eraan kweken. De kilo’s die
je kunt vermarkten, zijn belangrijk. Tenslotte hangen ze allemaal een keer in
het slachthuis.’ Fokveeshows schuift De
Weweire desondanks niet helemaal van
zich af. Daarvoor is de zege van Veto nog
te vers in het geheugen gegrift. Ook in
de woonkamer is nog ruimte genoeg.
Annelies Debergh
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