B E D R I J F S R E P O RTA G E

Greta en Jan Banckaert
Al jaren vaart Jan Banckaert
uit Waarschoot bewust zijn
eigen koers, zowel in bedrijfsvoering als in fokkerij.
Zuivere roodbonten fokken is
waar zijn hart ligt.
Aantal koeien:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:
Neventak:

Jan Banckaert: ‘Wat in de portemonnee zit, telt’

Bewust roodbont
Drie fokfamilies legden de basis voor de veestapel van Jan en
Greta Banckaert uit het Oost-Vlaamse Waarschoot. Fokkerij van
koeien speelt een centrale rol in hun bedrijfsvoering. ‘Ik hou
vooral van de afwisseling die bij melkveehouderij komt kijken.’
tekst Annelies Debergh

E

en prachtig gezicht is het, een kudde
donkerroodbonte koeien op de weide
tegen een frisgroene achtergrond in het
Oost-Vlaamse Waarschoot. ‘Ze zijn weer
allemaal rood’, stelt melkveehouder Jan
Banckaert (53) overtuigd. Samen met
zijn vrouw Greta melkt hij 55 honderd
procent roodbonte koeien en houdt hij
540 vleesvarkens. ‘De laatste twee zwartbonten, waaronder een 87 punten Carmanodochter, heb ik aan mijn schoonzoon verkocht.’
Banckaert windt er geen doekjes om.
Koeien heeft hij het liefste in de roodbonte kleur, bij voorkeur donkerrood
met een klein aandeel wit. Hij noemt
zichzelf nog een echte melkveehouder
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met een hart voor de koeien en de fokkerij. ‘De tendens is om alleen nog te
praten over groeien en groter worden in
de melkveehouderij’, hekelt Banckaert.
‘Ik geniet nog van het echte boerenleven, van de fokkerij en de afwisseling die
bij het houden van koeien komt kijken.’

Drie grote familielijnen
Juist naar fokkerij gaat zijn hart het
meeste uit, zo geeft Jan Banckaert grif
toe. Hij legt tot in detail de fokkerijbasis
van zijn veestapel uit. Die is hoofdzakelijk gestoeld op drie internationale koefamilies. Een deel van de veestapel stamt
uit dezelfde foklijn als de fokstier Brend
(v. Koerier 104). Zijn Jubilantmoeder is

Fraaie, donkerrode koeien zijn het
fokdoel van Jan en Greta Banckaert

een volle zus van stamkoe Fabiene. Het
overige deel komt uit de Nederlandse
fokkoe Mina 27, moeder van fokstier
Toppop, en haar Enhancerdochter Mina
58, moeder van fokstier Montreal. Het
laatste deel van de veestapel stamt uit
twee Stollzussen uit de familie van de
Duitse fokstier Kanzler (v. Komtur).
Banckaert praat honderduit over zijn
koeien en noemt als lichtend voorbeeld
de 88 punten Bina, Stadeldochter uit een
88 punten Vicmoeder (v. Faber) en een 87
punten Cadongrootmoeder. Bina stamt
uit de lijn van Mina 58. ‘Van de verschillende generaties dochters vóór Bina
scoort er niet één minder dan 86 punten’, zet Banckaert zijn lofzang kracht
bij. ‘Deze foklijn geeft haar sterke exterieureigenschappen sterk door.’
Alle vaarzen worden gepunt. ‘En de koeien worden later herpunt’, legt de veehouder uit. Gemiddeld komt de veestapel op 84,1 punten. ‘Ik werk met het
stieradviesprogramma en dat is voor zeventig procent ingesteld om het functionele exterieur te verbeteren. Om adviezen juist te berekenen, moeten de cijfers
mee kunnen evolueren.’

Een goede koe is volgens Banckaert een
dier met een beste uier, een stel goede
benen en een ruime ontwikkeling. ‘Het
kruis van een koe vind ik ontzettend belangrijk’, benadrukt de roodbontfokker.
Hij wijst met name op de kruisbreedte
en -ligging. ‘Brede koeien wegen doorgaans ook meer. Ik zie graag een koe met
gewicht die ook gemakkelijk afkalft.’

Afmelken tot 12 liter
De Oost-Vlaming melkt uitstootkoeien
bewust af tot een productie van 12 liter
melk. ‘De laatste cent eruit proberen te
halen betekent de koeien in ruime conditie afvoeren. Door de vervanging te beperken kon ik afgelopen jaar ook twaalf
vaarzen verkopen.’
Door af te melken haal je de gehalten
omhoog, maar de gemiddelde productiecijfers naar beneden, stelt Banckaert
nog. Zijn koeien halen gemiddelde productiecijfers van 9000 liter melk en zijn
bedrijf telt twee honderdtonners. ‘Voor
de mooie productiecijfers doe ik het
niet. Wat in de portemonnee zit, telt en
niet het mooie plaatje voor de buitenwereld.’

Zo hecht Jan Banckaert meer belang aan
de lactatiewaarde van koeien dan aan de
productie op zich. ‘De melkgift is beïnvloedbaar.’ Hij wijst op tal van factoren.
Al dan niet beweiden, veel of weinig
krachtvoer, bijproducten in het rantsoen, het speelt allemaal een rol. ‘In die
zin zegt lactatiewaarde meer over een
koe; dat is de omgerekende waarde van
een koe in een bepaalde stal waarbij je
zelf dit cijfer kunt interpreteren.’
Daarom streeft de melkveehouder naar
een goede vruchtbaarheid van zijn koeien. Hij schroomt daarbij niet om soms
een stier van eigen makelij in te zetten,
gefokt uit de betere koeien in eigen stal.
‘Elk jaar verkoop ik een vijftal van de betere stieren voor de fokkerij. Dat er stieren in de stal zijn, is ook een voordeel
voor de tochtdetectie. Als een koe niet
snel drachtig wordt, dan zet ik na drie
keer insemineren een natuurlijk dekkende stier in. Ik heb zo in de loop der
jaren de beste genetica van mijn koeien
deels met elkaar gemixt.’
Het lijstje met ingezette ki-stieren is
lang. Het land van herkomst speelt geen
rol bij de overweging tot inzet van een
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stier. ‘Het is overbodig om daar nog naar
te kijken. Bloedlijnen van stieren worden toch internationaal gebruikt.’ Behalve naar omgerekende fokwaarden
kijkt Jan Banckaert bewust ook naar de
cijfers in eigen land. ‘Ik kijk vooral naar
stieren die het ook tot stiervader kunnen schoppen. Als ki’s vertrouwen hebben in een stier, dan heb ik dat ook.’
Voor elke koe kiest hij zorgvuldig de
juiste partner uit, gesteund door het
stieradvies. Pleasure, Lawn Boy, Detroit,
Jotan, Fidelity, Tumult, Tonikum, Carmano, Jerudo, Ludox, Malvoy, Talentino,
Redrock en Tableau zijn gebruikt. Zelfs
de oudere Stadel en Jordan, stieren die
de gewilde laatrijpe koeien fokken, passen nog steeds in de fokkerijvisie en zet
Banckaert nog af en toe in.

Groeien in evenwicht
Aan mode en tendensen hecht hij weinig
belang, niet in de fokkerij en evenmin in
de ontwikkeling van zijn bedrijf. Geen
half werk verrichten, de koeien allemaal
nog zelf kennen, niet elke dag achter de
computer zitten voor papierwerk; het
zijn enkele zaken die deze melkveehouder belangrijk vindt. Hij is geen voorstander van grote groeibewegingen.
Toch hoort groei wel bij ieder normaal
ontwikkelend bedrijf en dat weet ook
Banckaert. ‘Maar ik groei liever vanuit
mijn eigen mogelijkheden en met alle
productiefactoren in evenwicht.’
‘We genieten van wat we hebben en zeuren niet over wat we niet hebben’, glimlacht Banckaert. ‘Zelfs als ik aan het
werk ben, heb ik nog elke dag het gevoel
dat ik een beetje op verlof ben. Dat wil ik
graag zo houden.’ l
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