’Ook de factor geluk speelt in zekere mate mee.’ Enigszins terughoudend spreken Gerard en Hans Van Reybrouck uit het West-Vlaamse Torhout over de sterke prestatie van hun dertig melkkoeien. ’De laatste vier
kalvingen zorgden in de rangschikking voor een wereld van verschil.’

’H

et grootste verschil met de vorige
twee keren is dat onze melkkoeien
hun producties nu in de loopstal gerealiseerd hebben. In 1996 en 1997 was dat
nog in onze bindstal’, geeft Hans Van Reybrouck aan. Voor de derde keer staat het
bedrijf van Gerard (64) en Hans (32) Van
Reybrouck uit het West-Vlaamse Torhout op de eerste plaats in de lijst met

melkplas is aangevuld met uitstekende
gehalten’, vertelt Gerard, die de Vlaamse
toplijsten van de laatste jaren moeiteloos
en bijna vlekkeloos opsomt, inclusief gegevens van melkproductie en tussenkalftijden. Het lijstje met de jaarproducties
van hun koeien gedurende de laatste negen jaar toont cijfers aan die wat vet en eiwit betreft respectievelijk rond 4,5 % en

Hans en Gerard Van Reybrouck: ’Hoge
gehalten nodig voor goede literprijs’
3,5 % liggen. ’Die gehalten zijn niet alleen
goed voor een hoge notering. Belangrijker is dat we op die manier ook een goede
literprijs kunnen behalen.’
Ook bij de fokkerij vindt Hans gehalten
erg belangrijk. Zo let hij op functionele
kenmerken zoals uiers en benen, en daarnaast vooral op de Inet-waarde van de
stieren. ’We proberen een sterk negatieve

’Genetica optimaa l benutten’
Topmelkers 2002 Gerard en Hans Van Reybrou ck kiezen voor Inet-fokkerij
Vlaamse topmelkers. Na de hoogste notering in 1996 en 1997 wisten hun koeien
het afgelopen jaar met een 305-dagenproductie van 10.532 kg melk met 4,63 %
vet en 3,52 % eiwit opnieuw de koppositie te bemachtigen. ’Na de overgang naar
onze nieuwe loopstal in 1998 zijn de
koeien lichtjes in productie gedaald’, vervolgt Gerard. ’We stonden in die tussenliggende jaren wel hoog in het klassement maar de eerste plaats hoorde er
voorlopig niet bij.’
De prestatie van de 30-koppige veestapel
is vooral bewerkstelligd door de laatste
vier kalvingen van 2002. ’Zonder die laatste vier lag de verhouding van kilo’s vet
en eiwit ten opzichte van de tussenkalftijd slechts op 2,27. Dat had in de rangschikking een wereld van verschil uitgemaakt’, onderstreept Gerard. ’Ook de
factor geluk speelt in zekere mate mee.’

Gehalten hoog houden
Al negen jaar komt het gemengde bedrijf
van de familie Van Reybrouck onafgebroken voor in de Vlaamse toplijst; een
prestatie die vooral te danken is aan de
hoge gehalten. ’De behoorlijk goede
Tamara (v. Archibald), 85 punten
Prod.: 2,00 337 9755 4,70 3,69 LW 90
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gehaltevererving te vermijden. Het is
echter niet zo dat stieren met negatieve
gehalten per definitie uitgesloten worden, want soms maken we daar een uitzondering op. Neem nu de fokstier Marker, die zouden we normaal niet
gebruiken. Toch hadden we er dochters
van uit de proefperiode. Hun gehalten
vielen trouwens goed mee.’ Meteen illustreert hij daarmee het gebruik van
proefstieren op het bedrijf. ’We zetten
wel vaker proefstieren in, doorgaans met
goede resultaten. Zo hebben we naast
Marker ook Leliebon in de proefperiode
gebruikt.’ Om die reden werd begin dit
jaar het testcontract ondertekend. Voor
de rest van de inseminaties zit tegenwoordig sperma van Sinatra, Marshall en
Cassa in het vat, terwijl bij de drachten
nog namen als Steven, Hunter, Cello, Osmond en Rocker voorkomen.
De tussenkalftijd ligt volgens vader en
zoon Van Reybrouck met 400 dagen op
een zogenaamd ’aanvaardbaar’ niveau.
’Het kan beter’, klinkt het bij Hans resoluut. ’Een tussenkalftijd van 400 dagen
betekent dat de koeien elk jaar ongeveer
een maand later dan het jaar daarvoor afkalven. Zo verschuiven de winterkalvingen. Om een maximaal rendement te behalen is dat niet interessant. Daarnaast

komt het verlaten van het afkalfpatroon
ook voor de verkoop van vaarzen minder
goed uit.’

Evenwichtig rantsoen
Op hun melkveebedrijf proberen Gerard
en Hans door een goed management de
genetica optimaal te benutten. Daarbij
past naast een goede verzorging ook een
uitgebalanceerd rantsoen, dat boven alles
eenvoudig gehouden wordt. ’We proberen om zowel aan het voerhek als in de
krachtvoerautomaat evenwichtig voer
aan de koeien aan te bieden’, vertelt Hans,
die door zijn vader onmiddellijk wordt
aangewezen als ’de voerspecialist’ van het
bedrijf. ’Naast 9 kilo droge stof maïs en 5,7
kilo droge stof gras, krijgen de koeien 2,5
kilo perspulp aan het voerhek. Om dat geheel uit te balanceren voegen we er nog
een eiwitbron aan toe. In de automaat
kunnen de melkkoeien, afhankelijk van
hun productie, vervolgens tot maximum
8 kilo evenwichtig krachtvoer opnemen.’
Een mengvoerwagen komt er vooralsnog
niet aan te pas. ’De kosten om op een
mengwagen over te schakelen zijn in verhouding tot onze veestapel niet echt verantwoord’, stelt Gerard meteen.
In de weideperiode werken Gerard en
Hans met een strikt omweidingssysteem.

Celsiustweeling Siska, 84 punten (prod.:
2,01 349 12.362 4,00 3,41 LW 117)
en Saskia, 85 punten (prod.: 2,01 334
10.950 4,28 3,54 LW 108)
De huiskavel is daartoe ingedeeld in kleine percelen van 0,5 hectare die de koeien
telkens drie dagen begrazen. Na deze drie
dagen schuiven de koeien opnieuw door
naar het volgende perceel. Het jongvee
verblijft in de weideperiode op de verder
gelegen weiden. Naast het gras verbouwen Gerard en Hans dit jaar ongeveer 12
hectare maïs en 0,5 hectare bieten. Op die
manier gaat het bedrijfsareaal van 25
hectare bijna volledig op aan ruwvoerproductie voor de koeien en het jongvee.
Al sinds de jaren tachtig bleef het aantal
koeien bij de familie Van Reybrouck constant, terwijl het quotum langzamerhand
toenam. ’Onze groei konden we opvangen door de hogere melkproductie van
onze koeien’, aldus Gerard.
Naast melkvee biedt het Torhoutse bedrijf
sinds 1992 ook onderdak aan een gesloten
varkenstak met 80 zeugen. Daarmee werd
gestart toen Hans afstudeerde. In 1997
nam hij vervolgens de helft van het bedrijf
over, waardoor vader en zoon in samenuitbating verder gingen met de bedrijfsvoering. Binnenkort schrijft hun bedrijf
opnieuw geschiedenis. Dan komt het bedrijf volledig in handen van Hans en zijn
vrouw Evelien Wildemauwe, aangezien
Gerard en zijn vrouw Rosa Claeys over een
paar maanden een stapje terug willen
doen. Bij Gerard klinkt het overtuigd: ’Je
moet het aan de jonge generatie kunnen
overlaten.’
Annelies Debergh
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