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

Melanie Broers en Gerard Bonduel gaan voor
de kortste weg naar roem

Melanie Broers en Gerard Bonduel
Op fokbedrĳf Les Amandiers is in vier jaar tĳd uit
sommige moederlĳnen al
de derde generatie kalveMoelingen
ren geboren.

Activiteit:
Ras:
Aantal kalvingen:
Aantal hectare:

M

nucleusfokkerĳ
Belgisch witblauw
10 tot 15
5 ha gras

oelingen of Mouland, route de Visé
of Wizetsesteenweg, huisnummer
264 of 13? Wie het Belgisch-witblauwfokbedrĳf Les Amandiers wenst op te
zoeken, moet een beetje wakker zĳn en
van meerdere markten – of liever gezegd
– talen thuis zĳn. Want het gps-systeem
blĳkt niet onfeilbaar te zĳn op weg naar
dit fokbedrĳf op het tweelandenpunt
Nederland-België.
Les Amandiers – wat voorheen het welbekende fokbedrĳf ‘de Mouland’ van Henri
Broers placht te zĳn – is nu de thuisbasis
van dochter Melanie Broers (32) en haar
echtgenoot Gerard Bonduel (45).
‘Mĳn vader heeft een nieuwe locatie
voor zĳn fokkerĳ gevonden in de buurt
van Thimister, waar mĳn broer een
melkveebedrĳf uitbaat’, verhaalt Mela-

Supersnelle
generatiewissels
Moelingen was lange tĳd de thuisbasis voor de fokkerĳ ‘de
Mouland’. Sinds 2010 is er een nieuwe fokkerĳ in de steigers
gezet onder de naam ‘Les Amandiers’. Het echtpaar BroersBonduel gaat voor het beste van het beste via snelle wissels.
tekst Guy Nantier

nie Broers in het kort. ‘Het 150 stuks tellende veekoppel is mee verkast. Mĳn
man en ik hebben de bedrĳfsgebouwen
– opgericht op de grondvesten van een
monnikenboerderĳ uit de 17e eeuw – en
de vĳf hectaren weiland in 2010 overgenomen en zĳn een nieuwe fokkerĳ gestart onder de naam Les Amandiers.’

Uitwisseling met de Somme
De opstart van de nieuwe fokkerĳ geschiedde wel met de ouderlĳke genetica ‘de Mouland’. ‘Wĳ hebben volgens
onze eigen inzichten twee koeien uitgeselecteerd, gespoeld en de embryo’s ingeplant op draagsters om op te starten’,
aldus Broers.
Die twee stamkoeien blĳken Romina de
Mouland (Fulgurant x Fausto) en haar

dochter Beluga de Mouland (Germinal x
Fulgurant) te zĳn. ‘Beide dieren zĳn
breed in de voorhand met veel lengte en
een ronde rib in de cilindrische body en
barstensvol vleeskwaliteiten in de achterhand.’ Beluga kreeg van de stamboekinspecteur 88,3 punten voor eindbeoordeling met op onderdelen 80 punten
voor schofthoogte, 89,7 punten voor bespiering, 84 punten voor type, 88 punten
voor beenwerk en 85 punten voor algemeen voorkomen.
Beluga is de moeder van de jonge ki-stier
Brigadier de Somme (v. Prospere), die
momenteel bĳ ki BBCI gestald staat. Een
suffix met de Somme? ‘Ja, wĳ onderhouden een intensieve uitwisseling van genetica met Michel Lievens uit Vezin. Wĳ
delen dezelfde passie.’

De huidige fokkern: Bonzai (v. Prospere), Sultane (v. Satyre), Chiquita (v. Prospere), Célébrité (v. Panache) en Elisa (v. Orme)
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Door die passie belandde ook de 89 puntenkoe Samantha de Somme (v. Nocturne de Somme) in Moelingen. Samantha
is de halfzus van ki-stier Obus de Somme
(v. Elan SF) via Libellule de Somme (v.
Lasso) en de halfzus van de jonge ki-stier
Prospere de Somme (v. Ajusté).

Waardering in showring
Melanie Broers en Gerard Bonduel staan
bĳ menig Belgische fokker gekend als fanatieke keuringsdeelnemers. Als Waalse
fokkers. ‘Omdat het bedrĳf in Vlaanderen ligt op de taalgrens met Wallonië,
genieten we van enkele faciliteiten. Zo
mogen we zelf uitmaken of we aansluiten bĳ de Vlaamse of Waalse veeverbeteringsorganisatie’, vertelt Melanie Broers.
‘We hebben geopteerd om ons lid te maken in Wallonië, waardoor we op provinciaal niveau deelnemen aan de Luikse
keuring te Hollogne en in het Waalse
deelnamequotum meegaan voor wat de
nationale keuringen betreft.’
Op lokaal vlak behaalde Les Amandiers
in 2012 te Hollogne vĳf maal rubriekswinst en wist het bedrĳf huiswaarts te
keren met drie kampioenstitels. In 2013
ging het fokbedrĳf in herhaling en zette
vĳf maal rubriekswinst neer en behaalde
twee kampioenstitels. Op de nationale te
Doornik scoorde het bedrĳf met Diva de
Somme (v. Panache) een tweede plaats,
geklopt door de latere vaarzenkampioene Zwartje van het Negenbonder. In Libramont behaalde het bedrĳf bĳ de gekalfde vaarzen een eerste prĳs met
Sultane de Centfontaine (v. Satyre) en bĳ
de jonge vaarzen een derde plek met Cachemire de Somme (v. Libéral ).
Met de eigengefokte Doushka des Amandiers, een dochter van de eerder genoemde Samantha de Somme, werd bĳ
Doushka (v. Joker), 1b Brussel 2013

Diva (v. Panache), kampioene Hollogne 2013 en 1b Doornik 2013

de jonge vaarzen een tweede plaats behaald te Brussel. Melanie Broers: ‘Onze
fokkerĳ is nog jong. De hoogste podiumplekken met eigengefokte dieren komen
er vast nog wel aan. Maar onze visie vind
je nu al wel terug in de keuze van de aangekochte dieren die de basis vormen van
onze nucleus. En dat blĳkt ook gewaardeerd te worden in de showring.’

Veel vragen stellen
Om die weg naar de eeuwige roem heel
kort te houden, opteren ze ten huize Les
Amandiers voor heel snelle generatiewissels. ‘Wĳ hebben uit sommige moederlĳnen al de derde generatie aan de
grond en dit in grofweg vier jaar fokkerĳ’, vertelt Gerard Bonduel. ‘Kĳk, ik beoordeel een kalf al bĳ de geboorte als het

aan de takel ondersteboven hangt. Is het
beter dan de moeder, dan gaat de moeder onmiddellĳk weg naar andere fokkers. Wĳ houden hier enkel het beste
van het beste over.’ Gerard Bonduel geeft
aan niet meer dieren te kunnen houden
door de beperkte omvang van het bedrĳf
en het dagelĳks werk buitenshuis.
Melanie Broers is ook marketingmedewerker bĳ een privaat bedrĳf en marketingverantwoordelĳke bĳ ki BBCI. Gerard
Bonduel is mede-eigenaar en mede-beheerder van dezelfde ki BBCI. Door deze
werkzaamheden komt Gerard op veel
fokbedrĳven. ‘Daar steek ik door vragen
te stellen veel op qua management. Zo
heb ik geleerd dat melk en hooi niet geschikt zĳn voor een kalf tot speenleeftĳd.
Melk en stro zĳn dat daarentegen wel.’
‘Ik zie ook dat veehouders veel te veel
eiwit geven aan hun kalveren en juist te
weinig aan de moederdieren’, somt Gerard op. ‘Zo heb ik ook geleerd dat zeealgen in de leeftĳd van drie tot tien maanden goed zĳn voor de vertering en de
skeletvorming. Dat geef ik dus, ook al is
het spul niet goedkoop. Maar als je van
iets houdt, reken je niet. Organisch selenium voor de kalving en bètacaroteen na
de kalving verstrekken zĳn ook zulke
essentiële dingen.’
Gerard Bonduel zegt dat hĳ ook voor het
stiergebruik zĳn ogen open houdt tĳdens een bedrĳfsbezoek. ‘Ja, ik gebruik
ook stieren van andere ki-stations die in
mĳn visie passen. Zo heb ik gesekst sperma van Adajio gebruikt. Ik wil geen half
werk verrichten, ik wil gewoon naar de
top en wel heel snel.’ l
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