De Belgische kampioenen Folie des Pahys en Effigie de la Coloterie

Vanaf ongeveer 2001 heeft familie Van
Engelen zich vervolgens op de fokkerij
van exclusief witblauwmateriaal gestort.
‘De marges in de reguliere vleesveesector zijn heel klein. Een broodfokker is
overgeleverd aan een minimaal budget,
bijna afhankelijk van premies. Wij genieten meer van fokken binnen het exclusieve segment. Het is mooier en boeiender en het geeft af en toe een kick.’

komen in de stal van Eibert en Johanna van Engelen uit Doornspijk opnieuw tot waarde. Met behulp van door CR Delta uitgevoerde ivp is
inmiddels een flink aantal drachten van de Waalse vedettes onderweg.

T

ijdens de Vleesveemanifestatie in
Hulshorst verzamelde het publiek
zich rijendik rond de ring waarin de gelauwerde Belgische kampioenen Folie
des Pahys en Effigie de la Coloterie een
onderlinge strijd uitvochten. Winnaar
werd Effigie vanwege haar vlotte gang
en breedte in de achterhand.
Het Waalse duo is bijna een jaar geleden
door Eibert (38) en Johanna (36) van Engelen richting het op de Veluwe gelegen
Doornspijk gehaald. ‘Deze koeien gaven
geen embryo’s meer via embryotransplantatie en waren in België wat betreft
fokkerij eigenlijk afgeschreven. Door
onze goede contacten met een aantal

Waalse fokkers hebben wij deze twee
koeien en Epopee de Centfontaine en
Los Angeles afgelopen zomer kunnen
kopen. Sindsdien hebben wij via ivp eicellen uit dit viertal koeien kunnen winnen. In België zijn ze met deze techniek
nog niet zo ver als CR Delta hier’, vertelt
Eibert van Engelen. ‘Over de resultaten
zijn we dik tevreden. We proberen zoveel mogelijk embryo’s vers in te zetten
in holsteinpinken en halen daarbij een
slagingspercentage van rond de zeventig. Bij ingevroren embryo’s liggen de
resultaten op vijftig procent.’
Eibert en Johanna van Engelen houden
in Doornspijk in totaal ongeveer veertig

Eibert en Johanna van Engelen: ‘De vitaliteit
van een dier is in de hand van de veehouder’
stuks Belgisch witblauwen. Ze combineren deze vleesveetak met dertig melkkoeien waarmee jaarlijks 210.000 kg
melkquotum vol gemolken wordt. ‘We
zijn van oudsher een melkveebedrijf,
maar door onder andere een slechte verkaveling hebben we in het melkvee weinig kunnen uitbreiden. Ik voelde daarnaast altijd al veel voor vleesvee en in
1990 zijn we begonnen met wat Belgisch-witblauwpinkjes.’

Naast fokker ook handelsman
Een van de grootste hobby’s van Van Engelen is het deelnemen aan keuringen.
‘Je bent met mensen bij elkaar die allemaal dezelfde hobby hebben. Het sfeergebonden bezig zijn spreekt mij enorm
aan. Bovendien kun je eens kijken wat
anderen in de kraam hebben en hoe bepaalde stieren fokken.’ Van Engelen is
vanuit deze hobby nauw betrokken geweest bij de organisatie van de eerste
winterkeuring in Hulshorst.
Via stalnaam l’Elevage zijn de invloeden
van het Franstalige Wallonië binnen de

stal Van Engelen al op voorhand voor de
buitenwereld zichtbaar. ‘Wij bezochten
jaren geleden keuringen in België en
kwamen in gesprek met Waalse fokkers.
De contacten zijn verder uitgebouwd,
waardoor we nu bijvoorbeeld goede relaties hebben met fokkers als Coheur, Mahoux en Monfort. Vanuit deze contacten
hebben we het viertal Waalse koeien
kunnen kopen.’
Van Engelen heeft een neus voor het
ontdekken van goede koeien en het opzetten van contacten. ‘Met iets wat iedereen kan heb ik niks. Daarom hebben
we deze koeien gekocht en zijn we een
avontuur aangegaan door te starten met
ivp. Alle embryo’s planten we in bij holsteinpinken die we als kalfjes gekocht
hebben. Na afkalven gebruiken we deze
vaarzen als vervanging binnen onze
melkveetak. Zodoende vullen de twee
verschillende polen van het bedrijf elkaar goed aan.’
Naar de eerste kalveren van met name
Effigie en Folie wordt volgens Van Enge-

Waalse vedettes op de Veluwe
Eibert van Engelen: ‘De trend is hoogtemaat, ma ar dat is een doodlopende weg’
len inmiddels reikhalzend uitgekeken.
‘Folie bijvoorbeeld heeft in Wallonië
niet meer dan acht kalfjes gegeven. Hierdoor is er vanuit verschillende ki-organisaties concrete interesse voor stiertjes.
Ook is een aantal pinken, drachtig van
embryo’s uit deze koeien, terug naar de
vorige eigenaren in Wallonië gegaan.’
Gedurende het gesprek wordt duidelijk
dat Eibert van Engelen naast fokker ook
vooral handelsman is. ‘Ik zit niet vast
aan een dier en denk in veel gevallen
ook commercieel. Deze koeien hebben
we gekocht om er geld mee te maken.
We vinden het mooi om een goede Belgische witblauwe te hebben of te fokken,
maar ook om die weer te verkopen. Ik ga
voor geld door de knieën.’
Naast het runnen van het eigen melk- en
vleesveebedrijf is Eibert van Engelen
De uit Wallonië geïmporteerde witblauwen
met v.l.n.r. Folie des Pahys, Epopee de
Centfontaine en Effigie de la Coloterie

ook actief als intermediair. ‘Door mijn
vele contacten met collega’s importeer
ik in opdracht witblauwfokvee vanuit
Wallonië. Ik geniet van goede witblauwen, maar alles eromheen en de contacten met collega’s vind ik soms nog net
zo interessant’, stelt Van Engelen. Ook
het importeurschap van Génétique Avenir Belgimex-sperma in Noord-Nederland is in handen van de Veluwse ondernemers.
Het fokdoel waar Van Engelen met zijn
veestapel naar streeft heeft hij helder
voor ogen. ‘De trend is hoogtemaat,
maar dat is een doodlopende weg. Belgisch witblauw onderscheidt zich door
zich te classificeren in de S+-klasse. Ga je
meer op hoogtemaat fokken, dan gaat
de vleeskwaliteit heel snel achteruit. We
moeten ons binnen de vleesrassen wel
blijven onderscheiden. Wij streven naar
een voldoende ontwikkelde, cilindrisch
gebouwde koe met veel breedte in en bevleesdheid op de voorhand. Een koe
moet evenredig extreme rondingen hebben in de voorhand, de ribben en de achterhand. Een koe moet bovendien minimaal 550 tot 600 kilo geslacht gewicht
wegen. Ik weet dat een ultrabevleesd
dier kwetsbaar is, maar de vitaliteit van
een dier is in de hand van de veehouder.’

Folie favoriet
Ook over het actuele onderwerp SQT
heeft Van Engelen zijn eigen mening.
‘Erfelijke gebreken komen binnen alle
diergroepen en rassen voor. Dat moeten
we niet te veel opblazen. We moeten op
problemen letten en daar oog voor hebben, maar het niet overtrekken.’
De afgelopen tijd zijn het de stieren
Eternel, Etna, Germinal, Harisson, Judoka, Monarque en Nocturne die het inseminatielijstje bezetten. Gevraagd naar
zijn stalfavoriet hoeft Van Engelen niet
lang na te denken. ‘Absoluut Folie, ze is
echt mijn prototype. Ze is groot, heeft
een enorm diepe voorhand en een flinke
onderbil. Ze is nu relatief mager, maar
heeft natuurlijk niet voor niets 92 punten in Wallonië gekregen. Ik ben overigens niet van plan deze koeien naar iedere keuring mee te nemen. Ik wilde ze
graag een keer showen, maar ik vind het
ook belangrijk dat collega’s op een ander moment een kans krijgen. Dat houdt
iedereen fanatiek.’
Florus Pellikaan
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