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Geert Mazereel volgt in management en fokkerĳ consequent eigen filosofie

Glitter en Glamour

De 89 punten Glitter ten
Ruysschaert (v. Seaver), voorsp.
prod.: 1.11 305 8091 3,65 3,49
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Met het kenmerk robuustheid fokt Geert Mazereel uit Reninge
een type koe dat goed past bĳ het grasrĳke teeltplan. De 89 punten keuringscoryfee Glitter ten Ruysschaert staat symbool voor
de filosofie met Seaver en Paramount in de stamboom.
tekst Annelies Debergh

S

tatig staat ze in haar box, Glitter ten
Ruysschaert van Geert Mazereel. De
jongste 89 puntenvaars van Vlaanderen
stoort zich kennelĳk niet aan de extra
aandacht. Nog enkele dagen en dan is
het zover. Dan treedt de Seaverdochter
aan in de ring van de Vlaamse Koeparade. De vraag is of ze daar een vervolg
kan breien aan haar succesreeks, waaronder een derde plek op de nationale in
Brussel.
Welke koe Glitter straks zal vergezellen,
is nog niet duidelĳk voor Geert Mazereel. Hĳ toont de beide kanshebbers: Glamour ten Ruysschaert (v. Seaver) en Farah ten Ruysschaert (v. Bolivia). ‘Ik neem
meestal maar twee koeien mee naar een
keuring. Het vergt veel werk om ze goed
voor te brengen. Deelnemen aan een
show is niet iets wat je zomaar tussendoor kunt doen. Het moet professioneel
gebeuren. Daarom laat ik Glitter straks
ook door iemand anders voorbrengen.’

Hoofdzakelĳk gras
De thuishaven van Geert Mazereel (45)
en Peggy Van Baelen (46) en kinderen
Tiede (14), Geike (12) en Nel (8) in Reninge ligt zowat omwald door de groene
weilanden van de Ĳzervallei. In tegenstelling tot het gemiddelde Vlaamse bedrĳf bevat het teeltareaal hier hoofdzakelĳk grasland. Van de 39,5 hectare

gronden bestaat 30 hectare uit gras en
9,5 hectare uit mais. Geert Mazereel: ‘In
Duitsland stelde men vroeger op shows
altĳd dat zware koeien op bedrĳven met
zware gronden thuishoren en lichte
koeien op lichte gronden. Ik geloof ook
echt in de relatie tussen de soort grond
en de fokkerĳ.’
Het grote aanbod gras zorgt voor een hoger aandeel gras in het rantsoen. Terwĳl
het jongvee bĳna uitsluitend grasproducten krĳgt, bestaat het rantsoen van
het melkgevend vee voor de helft uit
gras en voor de andere helft uit mais,
aangevuld met tien kilo perspulp. In de
zomermaanden krĳgen de melkkoeien
twintig kilo mais, al dan niet aangevuld
met perspulp. ‘De beweiding pas ik
voortdurend aan. Normaal gaan de koeien alleen overdag naar buiten. Maar bĳ
veel grasaanbod gaan ze ook ’s nachts de
weide in.’
Elke vier tot zes weken krĳgen de koeien
een ander perceel, zodat de graspercelen
tussenin gemaaid kunnen worden. Het
jongvee gaat pas laat in het seizoen naar
buiten. Het garandeert onder meer een
betere grasopbrengst. Het extra geoogste
voorjaarsgras is bestemd voor de melkkoeien en het gras dat groeit in de zomer
en het najaar is beter geschikt voor het
jongvee.
‘Beweiding past in de filosofie van mĳn

Geert Mazereel brengt Glamour voor op de Koeparade

Familie Mazereel
Fokkerĳ is nog altĳd de
belangrĳkste drĳfveer voor
Geert Mazereel uit Reninge. Met Seavertelg Glitter
ten Ruysschaert boekte
het bedrĳf onlangs enkele
showsuccessen.

Aantal koeien:
60
Aantal stuks jongvee: 45
Hoeveelheid land:
39,5 hectare
Gem. exterieurscore: 84,2 punten

bedrĳf’, legt Geert Mazereel uit. Er ligt
ook een economische reden aan de basis.
‘Zonder beweiding is nog meer aandacht
voor koecomfort nodig en ook dat kost
geld. Bĳ gunstig weer neemt de beweiding toe en als het weer minder wordt
weer af. Ik pas de beweiding continu
aan. De koe telt: die moet tevreden zĳn.’

Aandeel krachtvoer beperken
Het rantsoen wordt in de melkput verder aangevuld met evenwichtig krachtvoer. De krachtvoergift wordt op hoeve
‘ten Ruysschaert’ zo veel mogelĳk beperkt. ‘Door in de fokkerĳ op de robuustheid van de koeien te letten, slaag ik erin
om het aandeel krachtvoer te beperken’,
zegt Mazereel. Hĳ pakt de boekhoudgegevens bĳ de hand. ‘Het aandeel krachtvoer inclusief bĳproducten lag vorig jaar
op 22,8 kg per 100 liter melk. Melken op
basis van meer krachtvoer is duurder
dan melken op basis van meer ruwvoer.

Eenvoud voert de boventoon in de stal en het management
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Fokkerĳ kan in mĳn ogen helpen om dat
cĳfer in de hand te houden.’

Overtuigd van robuustheid
Geert Mazereel maakt er geen geheim
van veel aandacht te schenken aan het
kenmerk robuustheid. ‘Er is veel twĳfel
over geweest, maar ik ben ervan overtuigd dat robuustheid een bĳdrage levert in de fokkerĳ. Door de aandacht
voor robuustheid heb ik veel bloed van
Jocko Besne en O Man in de veestapel ingebracht. Dat zorgt voor meer productiekracht onder de koeien.’
Het fokdoel is gericht op het afwisselend
inbrengen van productiekracht en fraaiheid. De melkkoeien met onder meer
nakomelingen van Paramount, Cricket,
Jango, Support en Talent scoren volgens
de boekhoudcĳfers gemiddeld 9501 liter
melk met 4,28% vet en 3,63% eiwit.
Met ook nakomelingen van Goldwyn,
Damion en Bolivia kent de genetica in de
stal opvallend veel variatie. De veestapel
scoort gemiddeld 84,2 punten voor exterieur. ‘Ik wil zo veel mogelĳk AB-koeien
in de stal. Het spelen met bloedlĳnen is
juist het leuke aan de fokkerĳ. Vaak is
het de combinatie van genen die alles
goed maakt.’ Mazereel haalt het voorbeeld van de 89 puntenvaars Glitter aan.
Ze stamt uit een Paramountmoeder.
‘Het is leuk om zo’n combinatie te maken. Akkoord, er zit wel een goede koefamilie voor met onder meer een excellente Cashdochter in de pedigree. Maar
dat de combinatie van Seaver en Paramount werkt, daarin zit juist het leuke
aspect van fokkerĳ.’
Voor de komende tĳd wil Mazereel Seaver opnieuw gebruiken. De stierkeuze
gebeurt steevast op het gevoel. Naast
stieren als Gofast en Atlantic worden
vooral Goldwynzonen als Goldsun, Danillo, Fever, Dempsey, Palermo en vanzelfsprekend ook Seaver gebruikt.
‘Ik vul de stierenlĳst altĳd zelf aan en
kies graag nog zelf per koe een stier uit’,
gaat Geert Mazereel verder. ‘Ik maak
geen gebruik van paringsprogramma’s.
Misschien zou dat voor het bĳhouden
van inteelt wel handig zĳn, maar zelf
passende combinaties maken vind ik
nog altĳd veel leuker.’
Van boven naar beneden:
– Ruwvoer belangrĳke component
in het rantsoen
– Halfopen ingestrooide stal voor de
jongste groep
– Aanpassing stal voor meer mestopslag
en beter koecomfort in droogstand
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Fokkerĳ met sociaal aspect
Een echt eigen fokdoel claimt de WestVlaamse melkveehouder niet te hebben.
‘Uiteindelĳk heeft iedere melkveehouder hetzelfde fokdoel, toch? We willen
allemaal toch die probleemloze koe die
veel kan eten, gezond blĳft en vlot veel
melk kan geven?’
Keuringen horen al vanaf het begin bĳ

de fokkerĳ. ‘Deelnemen aan prĳskampen, dat zit in je of niet. Ik ben al van
kleinsaf met fokkerĳ bezig. Door een
fokstudieclub als Westhoek Holstein is
de interesse in fokkerĳ alleen maar gegroeid.’ De fokker noemt de vier honderdtonners en de vier excellenten die
het bedrĳf al rĳk is, maar heeft het ook
over het sociale aspect rondom fokkerĳ.
‘Op een keuring zie je iedereen terug en
altĳd in een positieve sfeer, het zĳn
mooie ontmoetingsplekken.’
Geert Mazereel merkt wel op dat de fokkerĳ steeds mondialer wordt. Hĳ haalt
de Belgische nationale show als voorbeeld aan. ‘Vroeger konden Vlaamse fokkers amper voorbĳ de Waalse koeien komen. Dat is veranderd.’
Ook al oogstte Glitter in Brussel goede
commentaren, toch blĳft Mazereel
nuchter. ‘Ik heb nog nooit fokdieren gekocht en maak ook geen gebruik van gesekst sperma of witblauwe kruisingsstieren. Ik hou het graag sober, ook in de
fokkerĳ.’

Gestaag verder groeien
Eenvoud voert de boventoon op dit
melkveebedrĳf. Voor het komende jaar
plant Geert Mazereel een kleine aanpassing van de melkveestal, waarbĳ het koecomfort voor droge koeien verbetert en
extra mestruimte wordt gecreëerd. ‘Het
eerste doel is optimaliseren. Wat er in
2015 gebeurt, zien we dan wel. Ik voorzie geen drastische veranderingen en wil
vooral verder bouwen op de bestaande
en de eerder genomen stappen.’ Nuchterheid krĳgt opnieuw de bovenhand.
‘Mĳn doel is om nieuwe investeringen
altĳd goed af te stemmen op eerdere investeringen om zo tot een maximaal economisch rendement te komen.’
Het vervangingspercentage ligt op ongeveer 25 procent. ‘Ik probeer elk jaar wat
jongvee te verkopen en wil het vervangingscĳfer nog wat laten zakken.’
In elk geval liggen geen spectaculaire
groeiplannen op tafel. ‘Een bedrĳf uitbouwen moet je doen in porties die je
goed kunt behappen’, klinkt het vastberaden. ‘Ik ben begonnen met 327.000 liter melk en melk nu bĳna 600.000 liter.
Ik heb gekozen voor geleidelĳke groei en
hou me aan die strategie vast.’
Fokkerĳ is voor Geert Mazereel altĳd een
grote drĳfveer geweest om boer te worden, en dat blĳft ook belangrĳk. ‘Het is
altĳd mĳn grote droom geweest om goed
te scoren op een nationale show. Met
Glitter is dat nu wel al gelukt.’
En wat de Seavertelgen Glitter en Glamour presteerden in Roeselare? Dat is op
pagina 38-39 te lezen. l
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