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Marc Vandamme en Marc Legrand nemen afscheid van CRV-besturen

‘Met twee beter dan alleen’
Aan de rand van de showring vormen ze een zeer bekend Vlaams
melkveehoudersduo. Jarenlang figureerden Marc Legrand en Marc
Vandamme als bestuurders binnen CRV-gewest De Westhoek en
de algemene vergadering van VRV. Nu nemen ze afscheid.
tekst Annelies Debergh

A

fspraak in ‘the Rabbit’ in Ieper. De
naam is al jaren geleden veranderd
in ‘Flanders Lodge Hotel’, maar voor wie
fokstudieclub Westhoek Holsteins kent,
weerklinkt de oude naam nog vaak als
centrale plaats van afspraak.
Zo ook voor melkveehouders Marc Legrand uit Zandvoorde en Marc Vandamme uit Langemark, een zeer bekend
Vlaams duo fokkerĳliefhebbers. Ze waren niet alleen bestuursleden van het
eerste uur bĳ Westhoek Holsteins, maar
hadden minstens even lang zitting in het
bestuur van CRV-gewest De Westhoek en
de algemene vergadering van VRV.

Voorselectie van Agriflanders
Het grote publiek kent het duo vooral als
vaste toeschouwers op keuringen. Zowel
in eigen regio als in de omringende landen gaan Marc Vandamme en Marc Le-

‘De samenwerking
met Nederland was
een goede zaak’
grand koeien kĳken. Nu wat minder dan
vroeger, maar steeds naast elkaar, vaak
zwĳgzaam koeien meekeurend. ‘We laten er altĳd enkele stoeltjes tussen’, legt
Marc Vandamme uit. ‘Je mag niet babbelen tĳdens een show, anders heb je
niets gezien. Daarom zitten we meestal
iets verder uiteen. Alleen zo kun je
shows echt goed volgen.’
In Vlaanderen zĳn dergelĳke trouwe supporters op fokveeshows uniek. ‘Er zĳn er
geen tien die prĳskampen van de eerste
reeks zitten te bekĳken zoals wĳ.’ Marc
Legrand vult aan: ‘Ik weet nog dat er tienduizend toeschouwers waren op de West-

Vlaamse provinciale prĳskamp. Die tĳd is
voorbĳ. De bedrĳven worden groter, er is
minder tĳd en de emoties vervagen. Keuringen gaan weg, zeker in Vlaanderen.’
Met Agriflanders komt een van hun belangrĳkste wapenfeiten van de voorbĳe
jaren ter sprake. Behalve de laatste editie
namen de twee ‘Marcen’ alle voorselecties voor de CRV Koe-Expo in Gent voor
hun rekening. Door de combinatie met
het eigen bedrĳf vergde dat veel werk.
Marc Vandamme wĳst op de steun van
huis uit. ‘Met de voorselecties waren we
soms vroeg weg en dan weer laat thuis.
Het is belangrĳk bĳ bestuursfuncties dat
het thuisfront erachter staat.’
‘Ik weet niet hoe het allemaal gedaan
werd, maar het lukte om dat allemaal
goed te combineren met het werk op het
bedrĳf’, blikt Marc Legrand terug. ‘Bestuurswerk vraagt veel tĳd, het kost
moeite, maar je bouwt enorm veel contacten op. Je doet er ontzettend veel kennis mee op en je hebt ook veel gezien.’
Maar met twee gaat dat beter dan alleen,
zo vult Marc Vandamme aan. Ook voor
het overbruggen van de afstand van De
Westhoek naar Arnhem. ‘Je moet bĳna
met twee gaan. Alleen? Dat hou je op
lange termĳn niet uit.’

Zoeken naar compromissen
Marc Legrand begon zĳn bestuurscarrière al eind jaren zeventig in de WestVlaamse provinciale veeteeltvereniging
in Loppem. ‘Terwĳl toch al bĳna zestig
procent van de fokkerĳ in de provincie
zwartbont was, zaten vooral fokkers van
het rode ras in het bestuur. De omslag
naar zwartbontfokkerĳ bracht veel discussie met zich mee.’
Een volgende stap was het samenbrengen van de provinciale veeteeltverenigingen tot één Vlaamse structuur. Een al
even moeilĳke opdracht, zo blĳkt uit en-

kele anekdotes. ‘Op 17 april 1990 is toen
de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging of
VRV gestart.’
Marc Legrand weet die belangrĳke data
precies op te rakelen en wĳst ook op de
oprichting van Westhoek Holsteins in
datzelfde jaar 1990. ‘Bestuurswerk is altĳd een kwestie geweest van compromissen zoeken: eerst tussen de roodfokkers
en de zwartbontfokkers, later tussen de
provincies en toen ook naar aanleiding
van de samenwerking met Nederland.’
Er lagen verschillende scenario’s op tafel, aldus Marc Legrand. ‘Samenwerken
met Wallonië of Nederland lag het meest
voor de hand. Door de roodbontfokkerĳ
is de keuze toen op Nederland gevallen.
Het begon met een samenwerking en
het is uiteindelĳk een volledige fusie geworden. Achteraf gezien een goede beslissing, als je ziet welke betekenis CRV
op mondiaal vlak heeft.’
Over de samenwerking zĳn beide heren
positief. ‘We zouden er niet zonder hebben gekund, alleen al op vlak van prĳzen
en tarieven van fokkerĳaangelegenheden’, zegt Marc Legrand. ‘Het zou er toch
van zĳn gekomen, als je ziet dat de aantallen leden van 13.000 in mĳn eerste
bestuursjaren bĳ VRV naar nog 6400 leden nu zĳn gegaan. Het gaat snel.’

Bourgondischer Vlaanderen
‘Maar de collega’s in Nederland moeten
wel goed luisteren naar ons WestVlaams’, voegt Marc Vandamme meteen
toe. De sociaal-culturele verschillen zĳn
de heren niet ontgaan en ook het bestuurswerk is sinds de fusie veranderd.
‘Met VRV zaten we dichter op de werkzaamheden. Ik herinner me dat we toen
zelfs mee aan tafel zaten bĳ het werven
van mensen of bĳ functioneringsgesprekken. Het was ook allemaal wat
bourgondischer, nu is alles zakelĳker geworden, maar die trend zie je overal.’
Marc Legrand gaat door: ‘Waar ik vroeger twee tot drie keer per week voor bestuurswerk de baan op moest, is dat nu
veel beperkter. Maar ik denk dat ik in die
35 jaar geen zes vergaderingen gemist
heb.’ Het leverde veel papier op. ‘Ik heb
laatst mĳn kantoor opgeruimd’, besluit
Marc Legrand. Het resultaat: 370 kilo papier en 1,90 meter verslagen van CRV.
‘Het is mooi geweest.’ l
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