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De nieuwe voorzitter van het Belgisch-witblauwstamboek
Jean-Marie Wilmet wil geen ‘stormram’ zijn

Op 17 juni jongstleden verkoos de ledenvergadering Jean-Marie

Continuïteit verzekeren

gisch-witblauwstamboek te Ciney. De nieuwe voorzitter wil in de

Wilmet uit het Waalse Flostoy tot nieuwe voorzitter van het Bel-

eerste plaats de continuïteit in het beleid verzekeren.
tekst Guy Nantier

J

ean-Marie Wilmet (51) volgt uittredend voorzitter Jean-Paul Jaspart (63)
op, die de voorzittershamer hanteerde
bij het Belgisch-witblauwstamboek van
2003 tot 2011. Jean-Marie Wilmet is de
fokker van Permis de la Béole (v. Mistral),
nationaal kampioen te Doornik in 2005.
In datzelfde jaar werd de fokker ook nationaal kampioen te Brussel, evenwel
met de aangekochte stier Decor de Belle
Eau (v. Cubitus).

Voor de kilo’s gaan
Jean-Marie is niet thuis. ‘Hij is even naar
de zetel van het stamboek om exportpedigrees op te halen’, luidt het uit monde
van zijn tweelingzonen Benoit en Thomas. ‘Binnenkort vertrekken er van hieruit, dankzij de relaties van onze vleesgroothandelaar, twaalf stieren richting

De akkerbouwtak van het bedrijf in het
Waalse Flostoy bestaat enerzijds uit de
ruwvoerteelten snijmais, spelt en wintertarwe en anderzijds uit de industriële
teelten suikerbieten en erwten. Daarnaast is er nog 70 hectare permanent
weiland voor de productie van voordrooggras en voor beweiding.
Het bedrijf werkt zowel met ki als met
natuurlijk dekkende stieren. ‘Ik gebruik
sperma van alle ki-centra,’ geeft Wilmet
aan, ‘Specimen en Manitou van BBG, Magique en Juventus van GAB en Liberal en
Panache van BBCI.’ Decor de Belle Eau (v.
Cubitus) en Fouquet (v. Lasso) zijn de
twee fokactieve dekstieren op het bedrijf.
Ten huize Wilmet-Verlée doet men al
drie generaties lang aan fokkerij. JeanMarie Wilmet: ‘Mijn vader en grootvader

‘Er is nog een slag te maken in beenwerk,
rugbespiering en muilbreedte’
Zwitserland. Ze zullen er worden ingezet
voor gebruikskruising op melkvee.’
Wilmet baat samen met zijn echtgenote
Carine Verlée een vleesvee-, melkvee- en
akkerbouwbedrijf uit. De melkveetak bestaat uit veertig holsteinmelkkoeien met
bijbehorend jongvee, waarmee ze een
quotum van 320.000 liter volmelken. De
gesloten vleesveeuitbating omvat 400
stuks stamboekgeregistreerde witblauwen. Op jaarbasis telt de vleesveehouderij zo’n 160 à 170 afkalvingen. De stierkalveren worden hetzij aangehouden
voor de verkoop als jonge dekstier hetzij
afgemest en verkocht aan vleesgroothandelaar Jos Leemput. Ook de reforme
dieren worden ter plaatse afgemest en
verkocht aan de vleesgroothandelaar.
Het melken is een dagelijkse taak voor
echtgenote Carine, het verzorgen van de
kalveren is een karwei voor Jean-Marie.
‘Carine is de melkrobot des huizes’, zegt
Jean-Marie, die inmiddels is teruggekeerd, lachend. ‘De drinkautomaat voor
de kalveren, dat ben ik.’
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waren reeds stamboekfokker, eerst van
het dubbeldoeltype dat we molken tot
1990, later van het dikbiltype. Het fokdoel van “La Béole” kan vandaag als volgt
worden samengevat: kwalitatieve dieren, groot, breed en lang op goed beenwerk. Hoogtemaat weegt het minst van
alle kenmerken door in onze wegingen.
Ik heb immers nog nooit een koper gehad voor de centimeters, wel voor de kilo’s. Maar een hoogtemaat van eerste
categorie bij de stieren en van 1 meter 35
bij de koeien is wel een minimum.’

Betere communicatie
Jean-Marie Wilmet was vier jaar bestuurder bij de Waalse veeverbeteringsorganisatie AWE. ‘De functie bij AWE heb ik
neergelegd na mijn benoeming tot voorzitter van het stamboek. Beide functies
zijn niet verenigbaar, ondanks dat AWE
en het herdbook “moeten” samenwerken. Een voorzitter moet te allen tijde
neutraal kunnen staan tegenover alle
commerciële actoren in het veld.’

In het Belgisch-witblauwstamboek zetelt
Wilmet al acht jaar als bestuurder. De
voordracht tot voorzitter gebeurde deels
op vraag van collega’s en deels uit eigen
zorg voor continuïteit in het beleid. ‘Het
bestendigen van de belangenbehartiging
van alle fokkers beschouw ik als mijn
voornaamste opdracht. Middels democratische besluitvorming, want ik ben
geen stormram.’
Goede, begeleidende informatie die deze
besluitvorming naar de fokkers toe helder maakt, vindt de nieuwe voorzitter
daarom zeer belangrijk. Op de vraag of
er in die communicatie niet nog een en
ander bij te schaven valt – zoals recent
met betrekking tot de weigering van de
stier Pharaon tot een ki-station – knikt
Wilmet bevestigend. ‘We moeten inderdaad frequenter met de basis communiceren. En niet alleen om nieuwe regeltjes aan te kondigen, maar ook om deze
explicieter toe te lichten.’

Ketenwerking uitbouwen
Naast belangenverdediging ziet Wilmet
voor zichzelf ook een taak weggelegd om
verbeteringen in de fokkerij te stimuleren. ‘We moeten absoluut de vroegrijpheid van het ras en de vleeskwaliteiten
bewaren. Maar er is nog een duidelijke
slag te maken voor de kenmerken beenwerk, rugbespiering en het nieuwe kenmerk muilbreedte.’
De rug is, aldus Wilmet, te weinig bevleesd in verhouding tot de voorhand en
de achterhand. ‘Wat de muilbreedte betreft: de muil is voor een koe wat het
mesblad is van een grasmaaier’, legt de
voorzitter uit. ‘Momenteel laten we al de
muilbreedte scoren op een schaal van
één tot drie. Deze vastlegging door de
testagenten is een eerste fase. Nadien
gaan we die scores koppelen aan de daggroei en aan de afstamming.’
En tot slot ziet Wilmet ook nog uitdagingen in het buitenland, met name voor de
gebruikskruising. ‘Maar dat vergt geld
en onze middelen zijn beperkt. Samenwerking met alle schakels uit de vleesketen, zoals met vleesgroothandelaars, is
daarom zeer nuttig.’ l

V E E T E E L T V lee s

a ugustus

2011

17

