Stiermoeders met rode genen onder een zwart vel of omgekeerd, daar
fokken Peter Boghaert en Tineke d’Hondt uit Zaffelare op. Productieve
en functionele koeien mét hoge indexen luidt hun fokdoel. Peter: ‘Voor
een stier die echt past op mijn bedrijf speelt spermaprijs geen rol. ’

W

aar de kleine asfaltweg – met de
toepasselijke naam ‘Koedreef’
– in een verharde zandweg overgaat,
ligt de Bommelboschhoeve van Peter Boghaert (41) en Tineke d’Hondt (35). Tussen de hoge populieren die het melkveebedrijf in Zaffelare omringen zijn amper
melkkoeien te bespeuren.
‘Onze koeien blijven sinds deze zomer
definitief in de stal’, vertelt Peter Boghaert. Enkel de droge koeien en het
jongvee mogen nog een stapje in de wijde wereld wagen. ‘Hoogdrachtige koeien
wil ik de vrijheid geven om lang en breed
te kunnen liggen. Maar de melkgevende
koeien? Die zijn gewoon beter binnen.’

Mijn klein Delta
Gemiddeld 50 rood- en zwartbonte melkkoeien en 60 stuks jongvee telt de veestapel op de Bommelboschhoeve. Naast 14

hectare mais, 3,5 hectare wintertarwe en
2,5 hectare gras-klaver bestaat het teeltplan uit 7 hectare gras. ‘De koeien krijgen zo veel mogelijk droge stof uit eigengeteelde producten.’
Het bedrijf werkt met een tmr-rantsoen
op basis van gras en mais, maar ook
vochtig graan, ccm, bierbostel, perspulp,
koolzaadschroot, soja, geëxtrudeerd lijnzaad en mineralen. ‘De koeien krijgen
naast dat rantsoen individueel geen

Peter Boghaert en Tineke d’Hondt:
‘Fokkerij is een vorm van pensioensparen’

Spermaprijs geen rol
krachtvoer toegediend. Ik spreek soms
van mijn klein Delta’, waarmee Peter
verwijst naar het Delta-testbedrijf. De
mpr-kengetallen met een rollend jaargemiddelde van 10.308 kg melk, 4,08% vet
en 3,61 % eiwit spreken voor zich. ‘Koei-

Rood in zwar te verpakking

Een beloftevolle Gogopink van
O Manstiermoeder Stoetje 2
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Voor het insemineren van zijn koeien en
pinken kiest Peter Boghaert uit een ruim
assortiment stieren. Naast Spencer en
Classic diept hij ook de namen van Lawn
Boy, Lithium, Elayo en Mr Burns op. ‘Ik
probeer mijn blik ruim te houden. Ik ge-

2 richting 12.444 kg melk met 3,82% vet
en 3,52% eiwit.
Ook de roodbonte en aangekochte Broeks
Gaby, een 85 puntendochter van de Duitse Rubens, past met haar tweede lijst van
12.226 kg melk met 3,58% vet en 3,60%
eiwit in het rijtje van favorieten. ‘Het is
moeilijk om onder deze omstandigheden
een koe te fokken van 89 punten. Dat
hoeft voor mij ook niet. Zelf vind ik koeien met dergelijke cijfers echt goede koeien, ook met 85 punten.’
Dat fokkerij voor hem belangrijk genoeg
is, beklemtoont Boghaert meermaals.
‘Fokkerij doen veel melkveehouders als
bijzaak af. Die instelling is fout. Er wordt
veel gediscussieerd en gepraat over de
laatste euro’s van een rietje. Voor een
stier die echt past op mijn bedrijf speelt
de prijs geen rol. Als een stier me bevalt,

Peter Boghaert: ‘Showkoeien geen no odzaak om gelukkig te kunnen boeren’

en die het best voer kunnen omzetten in
melk komen in dit systeem bovendrijven
en daar fokken we mee verder.’
Fokkerij is een flink uit de kluiten gewassen hobby van Peter Boghaert, die ook in
de fokkerijraad van CRV zetelt. Hij lijkt
de volgende vraag al te raden: ‘Een functionele koe, dat is mijn fokdoel. Ik zie
graag showkoeien, maar alleen mooie
koeien melken hoeft in mijn ogen niet
om gelukkig te kunnen boeren. Het gaat
in de eerste plaats toch om je boterham
verdienen.’
Boghaert omschrijft zijn ideale koe heel
precies: niet extreem groot, breed in achteraanzicht, een vierkant kruis, sterke
klauwen en een kwaliteitsvolle, goed opgehangen uier. ‘Ik wil koeien die goed in
ligboxen functioneren, stabiele, noem
het maar lenige koeien. Frêle koeien,
daar hou ik niet van.’
Boven alles is de melkproductie en totale kilogrameiwitproductie belangrijk.
‘Veel veehouders focussen sterk op het
eiwitgehalte. Ik wil er tegelijk ook de
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melk goed onder houden. We hebben jaren op melk gefokt. Ik wil niet omwille
van gehaltefokkerij de melkproductie uit
het oog verliezen.’ Een verwijzing naar
het zelf verzuivelen van melk en de verkoop van zuivelproducten valt, een neventak die Tineke enthousiast behartigt.
Peter haalt nog een extra reden aan. ‘De
landbouw is beperkt in grond en in nutriënten. Het is noodzakelijk een goede balans te vinden tussen exterieur, duurzaamheid en productie.’

koop ik het sperma. Dan vraag ik niet
naar de prijs. De kwaliteit van een goede
vaars of koe is meer waard dan die paar
euro’s verschil op een spermarietje.’

Fokken op lange termijn
Door de testovereenkomst lopen naast
dochters van Lichtblick, Shottle, Lancelot, Royalist, Gogo, Classic, Mascol en
Lightning, stuk voor stuk stiervaders,
ook afstammelingen van verschillende
HG-proefstieren in de stal, al dan niet afkomstig uit spoelingen van bepaalde
stiermoeders. Bij de koeien zijn Reno, Talent, Faber, Pericles en Misty in het voordeel. De eisen liggen hoog op de Bommelboschhoeve: vroeg kalven, hoge
producties, een stevige nafok en lang lopen. ‘Zeker als je er commercieel wat uit
wilt halen is fokkerij een werk van lange
adem. De eerste vijf jaar kosten de investeringen in goede koefamilies meer dan
ze opbrengen, nu beginnen we er stilaan
wat geld aan te verdienen. Maar je moet
er wel elke dag mee bezig zijn en elke
dag aan werken.’ Peter Boghaert vat het
subtiel samen: ‘Fokkerij is een vorm van
pensioensparen.’
Annelies Debergh

bruik de beste invloeden van overal uit
de wereld om een koe te fokken die onder onze omstandigheden goed presteert.’
Met diverse roodfactorkoeien en stiermoeders in de stal volgt ook een opsomming van zwartbonte vaders. Roumare,
Goldwyn, Paramount, Support, O Man en
Jurus weerklinken terwijl Boghaert het
ki-mapje doorbladert. ‘Die stieren gebruik ik voor de productie van roodfactorkoeien.’
Ondanks de flinke portie zwartbontvel in
de stal houdt Boghaert het meest van de
roodbonte kleur. Maar juist de roodfactorkoeien liggen het best in de markt
voor ki-contracten. Hij schuift de zijplaten naar voren van de volle O Manzussen
Stoetje 1 en Stoetje 2, stiermoeders uit
Lentinidochter Heide Sjoerdtje 234, met
roodfactor. Waar Stoetje 1 – goed voor 85
punten – voor haar eerste lijst voorspeld
is op 10.190 kg melk met 4,08% vet en
3,79% eiwit produceerde, wijzen de productiegegevens van de 86 punten Stoetje
Rubensdochter Broeks Gaby, ideale
combinatie van melk én eiwit
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