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Maffe mag dan wel een klein, onbekend dorp zijn in de provincie Namen, in Vlaanderen doet deze naam bij vele vleesveehouders een belletje rinkelen. Fleuron de
Maffe was in de zuivere witblauwfokkerij in Vlaanderen zowel in 2011 als in 2012
immers de meest gebruikte KI-stier. – Dirk Audenaert, landbouwconsulent Boerenbond
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Op 3 juni bezochten ruim 100 vlees
veehouders het fokbedrijf ‘de Maffe’ dat
gerund wordt door Bernadette Renard en
haar zonen Valentin en Gilles. Het bedrijf
‘de Maffe’ startte letterlijk onder de
kerktoren, maar geleidelijk aan werd de
boerderij te klein om er alle dieren te
huisvesten. Momenteel is er plaats voor
250 runderen op deze boerderij van
amper 0,5 ha groot. Alle kalvingen gebeuren op deze locatie. Een paar kilometer verder werd een tweede bedrijf
opgebouwd met een veestapel van 200
witblauwe runderen en een melkvee
stapel van 70 melkkoeien en bijbehorend
jongvee.
Jaarlijks zijn er 260 kalvingen, waarvan
190 van het witblauw ras. De melk wordt
met de emmer aan de kalveren verstrekt
en bij de selectie wordt bijzonder veel
belang gehecht aan een vlotte kalveropfok. “Wanneer het kalf vlot vertrekt, heb je
al half gewonnen.” Daarnaast wordt de
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klemtoon gelegd op voldoende groei en
vlees, kortom fokken naar een compleet,
evenwichtig dier.

Sterke genetica
Subtil de Maffe is de meest bekende
fokkoe van de stal. Maar liefst 3 stieren
van deze koe werden ingezet door de
diverse KI-centra: Fleuron de Maffe (v.
Dafydd d’Ochain), Empereur de Maffe (v.
Empire) en Dictateur de Maffe (v. Lasso).
Zeker de eerste 2 zijn via BBG en via
Belgimex massaal ingezet op de Vlaamse
vleesveebedrijven. Op het bedrijf zelf
lopen ruim 60 nakomelingen van deze
koefamilie rond. Normaal worden de
vaarzen via KI geïnsemineerd. De koeien
worden eenmaal geïnsemineerd. Als ze
dan niet drachtig zijn, komen zij in de
kudde met een dekstier. Er zijn momenteel 3 dekstieren op het bedrijf, afstammelingen van Lasso, Sultan en Accord.
Voor KI gebruikt het bedrijf momenteel

Attribut, Soucieux, Impérial, Empereur,
Hazard en Warrior.

Opfok
Een goede jongveeopfok begint uiteraard
met voldoende biestverstrekking. De
witblauwe koeien worden slechts eenmaal gemolken voor de biest en daarna
wordt biestmelk van de melkkoeien
verstrekt. De koeien worden met Rotavec
Corona gevaccineerd om sterkere kalveren en een betere biestkwaliteit te verkrijgen. De eerste maand wordt de kalvermelk met melkpoeder aangemaakt omdat
hierdoor een betere melksamenstelling
(minder vet, meer vitamines) bekomen
wordt. Daarna wordt nog 2 maanden
koemelk verstrekt. De melk van de melkkoeien moet steeds van de tweede locatie
naar de kalveren getransporteerd worden;
een arbeidsintensief werk. Toch houdt
men eraan om deze melk terug te verwarmen tot de juiste temperatuur.
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(DE) MAFFE: KLEIN DORP,
GROTE NAAM
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In de toekomst wil de familie het bedrijf
verder uitbaten als een gemengd bedrijf
met vleesvee en melkvee. Op deze manier
is er meer zekerheid over de stabiliteit

© DIRK AUDENAERT

nd

1

bo

Tegen IBR wordt niet meer gevaccineerd
(gezien de I3-status) en ook voor BVD
analyseert men de ziekte-insleep al jarenlang via een jongveevenster. Tegen RSVgriep vaccineert men wel nog: de eerste
maal intranasaal als de kalveren 14 dagen
oud zijn en daarna op een leeftijd van 3 en
4 maanden.
Jaarlijks wordt 25% van de geboren
stieren verkocht als dekstier. De overige
stieren worden afgemest en halen een
gewicht van 650 kg levend of 450 kg
geslacht op de leeftijd van 19 maanden. In
mei 2014 werden deze stieren verkocht
aan 5,40 euro per kg geslacht (+ btw). De
stieren worden geslacht in het slachthuis
Lanciers in Rochefort. De koeien worden
in tegenstelling tot de stieren steeds
mager verkocht.

Bo

De klemtoon ligt op voldoende
groei en vlees.
2

1 Toelichting door Sophie Marchal en Paul Haudfroid bij de werking van het rundveeselectiecentrum in Ciney. De dag na ons bezoek werden vijftien jonge stieren geveild. Niet minder dan 8 stieren
verhuisden naar Oost-Vlaanderen. 1 Bemerk de zwartgevlekte koe, een volle zus van Fleuron de
Maffe (Dafyd d’Ochain x Artaban). Fleuron was in 2011 en 2012 de meest gebruikte witblauwe stier in
Vlaanderen.
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van het inkomen. De uitbaters blijven
geloven in de toekomstkansen van beide
takken. Het teeltplan staat dan ook vrijwel
volledig in het teken van de eigen ruw
voederwinning. De 160 ha oppervlakte
bestaat uit 100 ha gras en 30 ha maïs,
20 ha granen (tarwe en spelt), 8 ha erwten
voor de conservenindustrie en een paar
ha voederbieten. Het bedrijf ligt op de
grens tussen de vruchtbare Condroz en
de Famenne, waar meer stenen in de
bodem zitten. Maar ook hier zijn de
grondprijzen de afgelopen jaren zeer
sterk gestegen (van 15.000 euro naar
25.000 euro per ha), wat verdere uitbreiding moeilijker maakt.
Op het bedrijf moet men hard werken, niet
in het minst omdat de dieren verspreid
zitten over diverse locaties. Drachtcontrole gebeurt om de 4 tot 8 weken, ook in
het weideseizoen, door gebruik te maken
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van vangboxen. De motivatie van Bernadette en haar 2 jonge zonen is bewonderenswaardig. Geen twijfel dat we in de
toekomst nog zullen horen van bedrijf ‘de
Maffe’!

Rundveeselectiecentrum Ciney
Tijdens de studiereis bezochten we ook
het rundveeselectiecentrum in Ciney dat
onder leiding staat van Sophie Marchal
(zie foto boven). We zagen de 15 stieren
met een leeftijd van 13 tot 14 maanden,
die er ’s anderendaags (op 4 juni) werden
geveild. De gemiddelde verkoopprijs
bedroeg 4346 euro. Acht stieren werden
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gekocht door Oost-Vlaamse fokkers. De
hoogste verkoopprijs van maar liefst
6600 euro was voor een zoon van Immense d’Yvoir. Dit was ook de stier die de
hoogste groeicijfers kon voorleggen:
661 kg, een schofthoogte van 129 cm en
een gemiddelde groei per dag van 1,88 kg
(in de periode van 7 tot 13 maanden) op
een leeftijd van 13 maanden. De voederconversie bedroeg 3,1 kg voeder per kg
groei tijdens de testperiode. In Vlaanderen
hecht men zeer veel belang aan deze
cijfers en dat is maar goed ook … n
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