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Granny van het Smetledehof is het uithangbord
van de fokaspiraties van Michael De Clercq

Jozef en Michael De Clercq
Michael De Clercq gaat
er tweehonderd procent
voor. Het vleesveekoppel
is met jeugdig enthousiasme van 30 stuks naar
300 stuks gegroeid.
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eer nog dan de vleesprĳs houden momenteel twee zaken de
gemoederen in Vlaanderen gaande:
de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) om de verzuring en vermesting
tegen te gaan van de natuurgebieden en
het nieuwe steunregime voor de zoogkoeienhouderĳ.
‘Voor wat het eerste betreft hebben wĳ
code groen gekregen’, vertelt Michael De
Clercq uit het Oost-Vlaamse Smetlede.
‘De veedichtheid hier in de wĳde omgeving is heel laag. Onze stalmest raken we
bĳvoorbeeld kwĳt via burenregelingen
met de plantenkwekerĳen die hier in de
streek massaal aanwezig zĳn.’

Op het Smetledehof heeft het vleesvee in zestien jaar tĳd de omslag gemaakt van hobby naar een volwaardige bedrĳfsactiviteit.
Aanleiding is het enthousiasme van zoon Michael De Clercq die
zĳn hart en ziel verpand heeft aan het Belgisch-witblauwras.
tekst Guy Nantier

Ook het nieuwe Vlaamse steunregime
voor zoogkoeien pakt voor Michael goed
uit. Michael: ‘In het oude regime stonden alle dieren onder de premieregeling.
Met de nieuwe betalingsrechten verliezen we in aantal rechten niets. Het bedrĳf zal wel meer kalvingen moeten realiseren omdat we gebruikmaakten van
de vaarzenregeling die is komen te vervallen. Maar ik red het wel.’

Fokkerĳ in opbouw
Michael (28) boert samen met zĳn vader
Jozef (59) in maatschap. De kernactiviteit van het bedrĳf is de witlofteelt.
De rundveehouderĳ was tot 1997 slechts

bĳzaak en beperkte zich tot een dertigtal
dieren. ‘Mĳn vader kocht graag magere, witblauwe dieren aan, waarmee hĳ
aan vermeerdering deed met een dikke
stier’, vertelt de jonge Oost-Vlaming.
‘En de dieren mestte hĳ vervolgens af.
Het vee was louter hobby.’
Als twaalfjarige ging Michael dikwĳls
mee naar keuringen met een vriend van
zĳn vader. ‘Daar is het beginnen te kriebelen’, aldus Michael. Dat is zĳn vader
niet ontgaan. In 1998 liet hĳ al een nieuwe rundveestal bouwen die plaats bood
aan tweehonderd dieren. En nadat de
zoon in 2004 ook in het bedrĳf was gestapt, kwam er een nieuwe jongveestal.

Alle dieren worden bĳ opstallen standaard
ontwormd. Om resistentie tegen te gaan wordt
het ontwormingsmiddel jaarlĳks gewisseld
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‘Mĳn toekomst ligt in de vleesveehouderĳ’, zegt Michael overtuigd.
In 2002 zette de jonge fokker zĳn eerste
stappen met eigen fokvee op een keuring. In 2006 behaalde hĳ al een eerste
kampioenstitel op de interprovinciale
keuring van Deinze met de jonge stier
Amaretto van het Smetledehof (v. Osborne). ‘Amaretto heb ik via embryotransplantatie gefokt uit een koe die ik
gekocht had bĳ Marcel De Cock uit Opbrakel’, vertelt Michael. Het dier voerde
terug op zĳn beroemde koe Kristel van
de Hoelmanshoeve.
Vier jaar later behaalde hĳ met de stier
Figor (v. Sjaka-Zoeloe) een kampioenstitel op de Vlaamse keuring te Affligem.
Figor had Michael aangekocht bĳ Hugo
De Smet uit het nabĳe Oordegem, waar
hĳ ook de vaars Dolly (v. Sjaka-Zoeloe)
had gekocht. ‘Dolly bleek later goed te
zĳn voor 90,1 punten exterieur’, zegt Michael over zĳn aankoop.’

Een neus voor excellenten
Toen in 2012 het fokbedrĳf van Eric Lebruin uit het Waalse Rèves de activiteiten staakte, kocht Michael er een vĳftigtal dieren, waaronder de Paysandochter
Nigelle de l’Estangue. Nigelle zou door
de Vlaamse stamboekinspecteur gewaardeerd worden met 90,3 punten voor exterieur. Maar ook uit de eigen fokkerĳ in
opbouw kwamen er al mooie resultaten.
Zo behaalde Ubidetdochter Zulma van
het Smetledehof, de excellentstatus met
90,8 punten.
En nu komt er onder meer Granny van
het Smetledehof aan, een Ormedochter
uit Essie van het Smetledehof (v. Germi-

Granny (v. Orme) met vaarskalf van Panache wordt showklaar gemaakt voor Agriflanders

nal) die op de recente nationale keuring
te Erpe Mere derde werd. ‘Na twee rubriekswinnaressen van Libramont’, vertelt hĳ niet zonder enige trots over zĳn
oogappel. ‘Als drachtige vaars was Granny al goed voor 89,3 punten. Zĳ wordt
momenteel showklaar gemaakt voor
Agriflanders. Ook voor de bĳzondere veiling van stieren zonder erfelĳke gebreken op Agriflanders heb ik wat achter de
hand.’

Norm op veertien maanden
In het inseminatievat zitten momenteel
de stieren Benhur, Hashtag, Deputé, Emblème, Fexhois en Crack. De inseminator
is Michaels vriendin Astrid. ‘Zĳ doet alle
inseminaties’, vertelt Michael lachend.
‘Ze is bĳzonder geduldig en bezit een
goed fingerspitzengefühl. Ikzelf heb er
geen geduld voor.’ De kalvingen vinden
het jaar rond plaats. De eerste kalving
ligt op het bedrĳf gemiddeld op 26
maanden ouderdom en de tussenkalftĳd
bedraagt zo’n 410 dagen. ‘Op de tussenkalftĳd kunnen we zeker nog een slag
maken door bĳvoorbeeld een dekstier
voor de terugkomers te gebruiken.’
Het accent in de fokkerĳ op het Smetledehof ligt momenteel op gewicht, beenwerk, hoogtemaat en bespiering. ‘Waar
we mee worstelen is de hoogtemaat op
twaalf maanden ouderdom’, geeft Michael aan. ‘Hier halen ze de norm niet
op die leeftĳd. Ik vermoed dat de hoge
veebezetting (infectiedruk) tĳdens de
winter in de jongveestal daar debet aan
is. Zonder evenwel ziek te zĳn, moeten
de dieren mĳns inziens te veel energie
stoppen in hun weerbaarheid.’
Aan de voeding en de gevolgde gezondheidsprotocollen kan de achterstand

niet liggen, meent Michael. ‘Vanaf zes
maanden krĳgen ze een gras-maisrantsoen, een aangekochte allmash van 18
procent ruw eiwit, die ik aanvul met eigengeteelde spelt. Vanaf tien maanden
tot achttien maanden wordt het een allmash van 25 procent ruweiwit en eveneens een aanvulling met spelt. Tĳdens
de weideperiode wordt het jongvee tot
achttien maanden bĳgevoerd met mais
en krachtvoer.’
Volgens het bedrĳfsgezondheidsplan
worden de hoogdrachtige dieren gevaccineerd tegen rota-coronavirussen. De
kalveren worden op veertien dagen
ouderdom intranasaal behandeld en
geïnjecteerd tegen virale luchtwegproblemen. Nadien volgen de klassieke vaccinaties tegen luchtwegaandoeningen op
zes, twaalf en zestien weken. De zesmaandelĳkse ibr-vaccinatie vanaf drie
maanden ouderdom overweegt de veehouder, die het I3-statuut bezit, wel stop
te zetten. ‘Maar ik ben er nog niet uit of
het verstandig is om dat nu al te doen.’

Geruststellende inhaalbeweging
In de recent gebouwde jongveestal met
spaceboarding blĳkt het in de winter te
koud te zĳn. ‘Ik moet de dieren vaak
scheren vanwege de overvloedige haargroei. En in de drinkbakken staat in de
winter vaak een dun laagje ĳs. Daar
moet een oplossing voor komen.’ Maar
gelukkig, zo blĳkt, halen de dieren op
het Smetledehof op latere leeftĳd de
achterstand in.
‘Kĳk maar naar Granny’, zegt Michael
met verheven stem. ‘Op nog net geen
drie jaar meet ze al 136 centimeter. Ik
ben echt benieuwd naar haar herkeuring en hoe ze gaat scoren in Gent.’ l
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