Zeer enthousiast, dat is het allerminste wat gezegd kan worden van
het slagerskoppel André en Rosette Hyde-Schelstraete uit het
Oost-Vlaamse Drongen. Witblauwen fokken is hun tweede natuur.
Bieke van de Slinkdonkhoeve is voorlopig de kers op de taart.

D

e akkers rond de Slinkdonkhoeve
liggen er eind maart troosteloos en
sompig bij. De begroeting op het bedrijf
te Drongen door de hond des huizes, een
Jack Russel, is zeer hartelijk. Enthousiast springt hij op en kwispelt met zijn
korte staart. Staarten, en in het bijzonder het gebrek van de gekromde staart,
is ook het eerste onderwerp aan de ge-

sprekstafel met de eigenaars van de
Slinkdonkhoeve, André en Rosette HydeSchelstraete.
‘Wat is dat allemaal met die gekromde
staarten?’ vraagt Rosette zich af. Rosette
Schelstraete (62) heeft er kennis van genomen via de website van VeeteeltVlees.
Zij informeert naar de laatste stand van
zaken. Het net verschenen maartnum-

mer van VeeteeltVlees met de foto’s van
het gebrek wordt daarbij aan hen overhandigd. ‘Nooit gezien,’ zegt André Hyde
(63).
Het gezelschap gaat vervolgens naar de
pc in de woonkamer en het lijstje met
dragers van het defecte gen wordt uitgeprint. De fiches met de spermavoorraad
worden erbij gehaald en naast elkaar gelegd. ‘Kijk, we hebben nog rietjes van
Galopeur en Bourgogne,’ wijst André
aan, ‘maar die staan niet bij de dragers.’
De vele fiches verraden dat het stikstofvat goed vol zit. ‘Vroeger kochten we,
enthousiast als we waren, heel veel sperma aan. Nu kopen we per stier vijf rietjes aan voor twee à drie drachten. Voor
het zestig stuks tellend veekoppel waren

Rosette en André Hyde-Schelstraete: ‘Op
de veemarkt zie je een duidelijk verschil
tussen stamboekvee en niet-stamboekvee’
dat in 2007 onder meer Dartagnan, Graphite, Paysan, Sjaka-Zoeloe en Valli. Het is
nu wachten op de nafok.’

Hoogtemaat belangrijk
Het Oost-Vlaamse echtpaar trok na het
huwelijk midden jaren zestig naar Gent

om er een slagerij uit te baten. Vooral
vlees van dubbeldoelstieren van het witrode en witblauwe ras kwam in de toonbank te liggen. In de jaren zeventig
kochten ze voor de versnijding hun eerste witblauwe dikbilstieren aan. ‘Het
aanbod dikbilslachtvee was toen nog
zeer beperkt, amper een handvol’, vertelt André. ‘Later kochten we magere
stieren aan en zijn we ze zelf gaan afmesten.’
Het gesprek gaat over op hét onderwerp
van de laatste maanden onder de witblauwfokkers: moeten witblauwen meer
hoogtemaat en meer gewicht krijgen? André Hyde: ‘Met mijn dertig jaar ervaring
als slager kan ik gerust stellen dat een
jonge dikbilstier met een breedgebilde

Passiehellevuur op de Slinkdonkhoeve
André en Rosette Hyde-Schelstraete: ‘Geen geld meer voor vet en botten’
Kampioenevaars Bieke van de Slinkdonkhoeve (v. Emigré)
met moeder Vicke (v. Notez-Le)

achterhand die bovendien fijn in de huid
en de botten is, altijd mals vlees oplevert
en een excellent rendement.’ Rosette
valt bij: ‘Vroeger ontving je als slager
nog geld voor vet en botten, nu moet je
ervoor betalen om het op te laten komen
halen.’ Echtgenoot André vervolgt:
‘Hoogtemaat heb je nodig, zeker, maar
vooral op jonge leeftijd. Hogere maten
instellen vanaf 24 maanden is nutteloos.
Snellere groeiers moeten we fokken. De
huidige norm voor eerste categorie vanaf tien maanden ouderdom veralgemenen is voldoende. Dan krijg je te veel
tweedecategoriebiefstukken, promotievlees van negen euro per kilogram dat
bovendien geprikt moet worden om
mals te zijn.’ Waar moet het dan concreet heen? ‘Voor het rendement van
vleesgrossiers of slagers is een stier beter
dan een vrouwelijk dier, voor de smaak
is een vrouwelijk dier dat tweemaal gekalfd heeft weer beter. Voor een goed
rendement moet een afgemeste stier op
voet naar mijn mening 650 à 700 kilogram wegen op achttien maanden ouderdom, een vrouwelijk reformedier 850
kilogram.’

Stamboekregistratie
Behoorde in eerste instantie het houden
van duiven, konijnen en schapen tot de
hobby van het pasgetrouwd koppel, het
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eerste witblauwe vee zou al snel volgen.
In 1990 trok André Hyde naar de stamboekkeuring te St-Lievens-Houtem om
er een dekstier voor zijn veekoppel aan
te kopen. Zijn keuze viel op Jimmy van
de Hoelmanshoeve (v. Galopeur) van
Marcel De Cock uit Opbrakel. Geprikkeld door het keuringsgebeuren trok
André daarna met zijn aanwinst naar
bijna alle keuringen. ‘Jimmy behaalde
maar liefst veertien overwinningen
waarvan vier kampioenstitels.’
De prestatie van Jimmy was een van de
redenen om het vee stamboek te registreren. ‘Op de veemarkt zag je een duidelijk verschil tussen stamboekvee en
niet-stamboekvee’, geeft de fokker aan.
‘Door het vee stamboek te registreren en
later ook te onderwerpen aan de lineaire
exterieurbeoordeling hebben wij een
grote vooruitgang geboekt.’
De beste herinnering tot op heden houden André en Rosette echter over aan
hun 1b-plaats op de nationale keuring te
Brussel met de zelfgefokte Bieke van de
Slinkdonkhoeve. Emigrédochter Bieke,
die drie kampioentitels op haar erelijst
heeft staan waaronder Vlaams kampioene te Affligem 2008, was verkocht voor
een niet onaardige som geld. ‘Maar de
verkoop is uiteindelijk niet doorgegaan’,
vertelt Rosette. ‘Eigenlijk maar goed
ook, André kan niet alleen van oud sperma, maar ook van zijn vee moeilijk afstand nemen.’ Na twee mislukte pogingen met Fascinant is Bieke nu drachtig
gemaakt van Harisson.
De slagerij werd na dertig jaar hard werken bij gebrek aan een opvolger verkocht. Het witblauwvee is gebleven. En
daar gaan alle registers in management,
zoals voeding en gezondheid, voor open.
André Hyde: ‘We moeten niet boeren
voor het geldelijk gewin. Maar we proberen te allen tijde wel alles zo perfect mogelijk te doen. In de zomerperiode ga ik
bijvoorbeeld tweemaal daags met de
fiets naar de weiden om de dieren te observeren, bij elkaar opgeteld een fietstocht van zestien kilometer.’ Rosette
Schelstraete onderbreekt: ‘Maar hier
wordt in eerste instantie veel, heel veel
over de beesten gepraat.’
En alsof dat allemaal nog niet voldoende
lijkt zal weldra op de uitnodiging voor
hun veertigjarige huwelijk kampioenevaars Bieke prijken. Passiehellevuur bij
het koppel Hyde-Schelstraete.
Guy Nantier
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