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Filip Ally maakt ruim gebruik van eigengefokte
stieren Hazard en Januzaj van de Pannemeers
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Fokken voor
de toekomst
Kanegem

witblauw vleesvee
35, groeiend naar 60
7 hectare bouwland
7 hectare gras

Flora van de Pannemeers (v. Adajio),
moeder van de ki-stieren Hazard en
Januzaj van de Pannemeers

Met een nieuwe vleesveestal mikt Filip Ally uit het West-Vlaamse
Kanegem op groei van zĳn vleesveestapel en zo veel mogelĳk
alleen werken. Door nadrukkelĳk te letten op vleeskwaliteit en
slachteigenschappen fokt hĳ richting een gewild eindproduct.
tekst Annelies Debergh

Alle vee zit onder een en hetzelfde dak gehuisvest

H

ĳ glimt in de zomerse buitenlucht.
De nieuwe stal van Filip Ally uit het
West-Vlaamse Kanegem is recent gebouwd. Brandschone muren, nette vloeren, aan alles is te zien dat deze stal nog
maar pas in gebruik is genomen.
En ook voor bezoekers is er wat veranderd, vertelt Filip Ally (33) als hĳ de stal
binnenloopt en een paar laarzen uitzoekt. ‘Sinds de nieuwe stal in gebruik
is, heb ik er meteen een goede gewoonte
van gemaakt om iedere bezoeker bedrĳfskledĳ en laarzen aan te bieden.’

Groeien naar 60 kalvingen
De nieuwe vleesveestal kwam er na een
bedrĳfsverplaatsing. Het bedrĳf aan de
Pannemeersstraat in Ruiselede – waar
ook de fokkerĳbenaming vandaan komt
– telde in hoofdzaak varkens. Vanwege
gezondheidsredenen en een voorliefde
voor de rundveehouderĳ besloot de familie Ally alleen met deze tak verder te
gaan op een nieuwe locatie in Kanegem.
‘Het vleesvee begon als een neventak’,
zegt Ally. ‘Met de nieuwe stal wil ik van
35 naar 60 kalvingen doorgroeien.’
Na de keizersnedebox volgt in serie een
zestal eenlingboxen voor hoogdrachtige
koeien of pasgekalfde dieren met hun
kalf. De kleine boxen passen goed om de
zorg en het zogen te bevorderen en zĳn
voorzien van een zelfsluitend hek waarmee de koe – indien nodig – kan worden
vastgezet. De biestgift doet Ally bewust
zelf om zeker te zĳn dat kalveren voldoende antistoffen binnenkrĳgen.
‘Ik werk nog buitenshuis en heb de focus gelegd op eenvoudig werken in de
nieuwe stal.’ Het laten zogen van de kalveren past binnen dat arbeidsgemak.
‘Het levert een vorm van zelfstandigheid
en de kalfjes groeien het beste onder de
koe’, vertelt Ally. De zoogperiode loopt
op tot vier en zelfs vĳf maanden. ‘Met
deze nieuwe stal wilde ik koe en kalf zo
veel mogelĳk de kans geven om de natuur na te bootsen.’ Nadat ze een week
tot maximaal twee weken apart blĳven

bĳ de moeder, komen de dieren in een
kleine groep terecht. Pas later komen de
dieren in nog grotere groepen, waar
makkelĳk kan worden bĳgevoerd. ‘De
kalveren kunnen apart gaan liggen en
apart krachtvoer opnemen.’ Alle hokken
zĳn daarbĳ voorzien van een zelfsluitend voerhek. ‘Zo kunnen we snel en gemakkelĳk handelen als dat nodig is.’

Lasagnekuil met gras en mais
Behalve een nieuwe stal voor de huisvesting werden er nog twee nieuwe sleufsilo’s achter gebouwd, voorzien van een
snel te sluiten kuildeksysteem. ‘Met dit
nieuwe systeem kan ik de kuil alleen
open- en dichtmaken zonder al te veel
werk’, zegt Ally. ‘De bedoeling is een lasagnekuil met twee sneden gras onderin
en later de maisoogst erbovenop.’
Met de lasagnekuil ligt het aandeel gras
en mais op 60 versus 40 procent. Dat basisrantsoen wordt aangevuld met krachtvoer met 23 procent eiwit, luzerne en
mineralen. Het jongvee krĳgt een aparte
krachtvoermix. ‘Zeker op mineralen wil
ik omwille van de vruchtbaarheid niet
besparen.’ De huidige tussenkalftĳd ligt
op 420 dagen en dat cĳfer wil Ally nog
doen zakken. De vaarzen kalven af op
25 maanden. ‘Vruchtbaarheid is het belangrĳkste managementkenmerk om je
bedrĳf rond te laten draaien.’

Fokkerĳ met eigen stieren
Al waait sinds de nieuwe stal een andere
wind door het bedrĳf, de passie voor fokkerĳ en het kweken van runderen blĳft
als vanouds de belangrĳkste drĳfveer.
Ongeveer de helft van de stieren wordt
verkocht als natuurlĳk dekkende stier
en twee stieren vonden al een weg naar
de ki. Met trots steekt Ally van wal over
de eigen ki-stieren Hazard van de Pannemeers (v. Panache) en Januzaj van de
Pannemeers (v. Langoureux). Zowel Hazard als Januzaj stammen uit de bekende keuringskoe Flora van de Pannemeers
(v. Adajio). Ze loopt er nog steeds, heeft

onlangs weer gekalfd en is al een paar
keer gespoeld. Op prĳskampen komt de
koe niet meer. ‘Met vrouwelĳk vee scoren is mooi, maar alleen werken voor de
glorie van de dag is niet genoeg. Ik wilde
liever uitgebreid met Flora kweken.’
Zonen Hazard en Januzaj krĳgen kansen
in de fokkerĳ. ‘Dat is fokken met stieren
waarvan je alles weet. Die moederlĳn
heeft geen geheimen meer voor mĳ, dus
daar heb je vanzelf vertrouwen in.’ Naast
het eigen duo zitten ook Ideﬁx en Casper
in het inseminatievat. ‘Het aanbod gebruikte stieren is niet heel ruim om toch
een echte lĳn in het fokvee te houden.’
De moederlĳn is zonder meer erg belangrĳk. ‘Een magniﬁeke stier met een
mindere moederlĳn wordt niet ingezet.
Omgekeerd wel. Stieren met een goede
origine krĳgen ondanks mindere eigen
cĳfers toch kansen. Ik hou van een dier
dat blĳft evolueren, dat beter wordt met
de jaren.’
De slachteigenschappen zĳn eveneens
belangrĳk, ook al besteedt hĳ de afmest
uit. ‘Ik fok op bespiering, maar wil daar
ook de vleeskwaliteit bĳhouden. Ik wil
dieren fokken die gewild zĳn door de afmester.’ Ally refereert aan zĳn slagersopleiding en zĳn werk voor de Interprofessionele Vereniging voor Belgisch vlees
(IVB). ‘Het interesseert mĳ heel erg hoe
dieren geslacht worden en hoe ze versneden worden. Er wordt in de fokkerĳ,
maar ook op vlak van management nog
te weinig nagedacht over ons product.’

Modelrund voor 2020
Het witblauwras moet in de ogen van
Ally zĳn plek heroveren. ‘België zit met
het beste vleesras van de wereld en het
lĳkt wel of we het zelf niet willen geloven.’ Meer overeenstemming in de fokkerĳ zou daaraan kunnen bĳdragen,
denkt Ally. ‘Het ras is de laatste jaren
ontzettend geëvolueerd, maar er is ook
voor de toekomst meer visie nodig. Wat
is het modelrund 2020? Dat zou ons
moeten bezighouden.’ l
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