BEDRIJFSREPORTAGE BROUCKAERT

Ivan en Jorne Brouckaert:
‘Grote stieren uit kleine koeien

gebruiken wij niet’

Piri van de Sysloberg (v. Kilowatt)
werd 1a op Agriflanders 2017 en
scoort 89,2 punten voor exterieur

Het fokbedrijf ‘van de Sysloberg’ liep de
afgelopen tijd in de kijker. Eigenaar Ivan
Brouckaert fokte niet alleen de hoogst
gepunte stieren van 2016, maar veroverde met de stijlvolle, jonge vaars Piri een
rubrieksoverwinning tijdens Agriflanders.
Het uithangbord van de fokkerij is de
bijna elfjarige Riewke van de Sysloberg.
TEKST GUY NANTIER
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e ligt languit in het jonge voorjaarsgras rustig te herkauwen. Riewke van de Sysloberg, die naar haar elfde
levensjaar toegaat, geniet duidelĳk van de warme zonnestralen op haar stramme ledematen. ‘Het heeft wel een half
uurtje geduurd voor ze de weg van de stal naar haar weide had
afgelegd’, zegt Jorne Brouckaert (24) zichtbaar geëmotioneerd
als hĳ haar naam uitspreekt. ‘Het beenwerk wil niet meer zo
soepel mee. Maar pa en ik hebben geduldig met haar de weg
afgelegd. Ze zal nooit naar het slachthuis vertrekken. Nooit.’
Riewke is – met haar gezegende leeftĳd – ook geen gewone
witblauwe fokkoe ten huize Brouckaert in Ruddervoorde.
De Germinaldochter zette het fokbedrĳf ‘van de Sysloberg’
met stip op de kaart. Ze behaalde een provinciale kampioenstitel bĳ de jonge vaarzen, bĳ de oudere vaarzen, bĳ de gekalfde vaarzen en bĳ de koeien. Riewke kreeg 91,2 punten voor
exterieur van de stamboekinspecteur. In 2008 en 2009 werd
ze 1b op de nationale keuring te Libramont en in 2010 werd
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Ivan (foto links) en Jorne (foto rechts) Brouckaert
Ruddervoorde
Belgisch witblauw
120 stuks (40 kalvingen)
gewicht, lengte en hoogtemaat
13 ha weiland (maaien en beweiden),
5 ha Italiaans raaigras
en 5 ha akkerland (mais na gras)

ze Vlaams kampioene te Affligem. Een fraai keuringspalmares.

Dominant karakter en veelvraat
Jorne kĳkt snel even op zĳn smartphone: ‘Riewke heeft
drie keer gekalfd en via embryospoeling nog eens 37
directe nakomelingen gegeven.’ ‘Een prototype van een
koe dat ik elk bedrĳf gun’, vult vader Ivan (56) aan. ‘Ongeacht de gebruikte stier, het fokresultaat mocht er altĳd zĳn. Daarmee ga je als veehouder vooruit.’
Zo is Riewke de moeder van Maximus van de Sysloberg
(v. Jackpot), die in de Boerenbond-competitie karkasgroei
2014 de hoogste score bĳ de raszuivere witblauwen realiseerde. ‘Maximus realiseerde van geboorte tot slacht een
groei van 1112 gram per dag.’ Langs mannelĳke kant
was er onder andere Origi (v. Benhur), die zĳn weg vond
naar de ki, en ook was daar Nougat (v. Kilowatt), die met
zĳn 90,7 punten de tweede hoogst gepunte exterieurstier was in 2016. Onder de vrouwelĳke nazaten van
Riewke vinden we onder andere Piri van de Sysloberg (v.
Kilowatt) terug die provinciaal kampioen werd te Wulpen en 1a werd tĳdens Agriflanders 2017.
‘Riewke heeft een dominant karakter in de kudde’, beschrĳft Ivan de koe. ‘Ze is altĳd bezig met eten, een eigenschap die ze van moeder Balerie heeft meegekregen.’
Balerie-et van de Sysloberg (Osborne x Kora van de Ĳzer)
blĳkt de stammoeder op het fokbedrĳf van de familie
Brouckaert. Zĳ is namelĳk ook de moeder van Heroïne
van de Sysloberg, een 89,7 punten Magistratdochter, die
ondanks een heel expressieve achterhand steeds in de
schaduw van haar stalgenote Riewke heeft gelopen.

Ruddervoorde

‘Riewke was groter en zwaarder en had sterker beenwerk dan Heroïne’, verklaart Ivan het schaduwparcours
van Heroïne, die vĳftien nakomelingen op het bedrĳf
heeft nagelaten.
Balerie is ook de moeder van Gaius van de Sysloberg (v.
Davidson). Gaius werd succesvol gebruikt op het fokbedrĳf ‘de Mahoney’ van de familie Cocquyt in Pittem.
Art Deco de Mahoney (v. Jackpot) – de jonge BBG-ster van
afgelopen jaar – voert via moeder History de Mahoney
(v. Crack Pont de Messe) terug op Gaius.

Een stukje veeteeltgeschiedenis
Het fokbedrĳf van Ivan Brouckaert is van oorsprong een
stierenhouderĳ, een tak van sport in de veehouderĳ die
teloorgegaan is door de sterke opkomst van de ki. ‘Mĳn
vrouw Katrien en ikzelf reden tot 1990 rond met elk een
vrachtwagen en met een vĳftal stieren erin voor de natuurlĳke dekdienst’, verhaalt Ivan. De stierenhouderĳ
telde op haar hoogtepunt 25 dekstieren: melkveestieren,
rode dikbilstieren van West-Vlaanderen en vanaf 1970
ook witblauwe dikbilstieren. ‘Timore de Froidefontaine
was onze eerste dikbilstamboekstier’, herinnert Ivan
zich nog vaag. ‘Alle stieren waren door de desbetreffende
stamboeken en het ministerie van Landbouw officieel
gekeurd. We werkten op afroep en kwamen daarom
geregeld terug naar het bedrĳf om andere stieren te
laden.’
In 1990 maakten de stieren plaats voor vrouwelĳk fokvee van het Belgisch-witblauwras om de gebouwen en
grond nuttig te gebruiken. ‘Onze selectie was en is nog
steeds gericht op gewicht, lengte en gestalte. Het doel is

Drie volle zussen
uit de combinatie
Benhur x Heroïne
van de Sysloberg
(v. Magistrat)
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Jorne Brouckaert:
‘Voeding moet ge niet te
ingewikkeld maken en
het moet zo goedkoop
mogelijk zijn’
Het viergeslacht
van Riewke: Riewke
(v. Germinal),
Martine (v. Benhur),
Ottje (v. Jackpot) en
Safari (v. Di Caprio)
De elfjarige
stammoeder Riewke
van de Sysloberg
(v. Germinal) staat
nu op non-actief
en mag genieten
van een rustige
oude dag

koeien van gemiddeld 1000 kg levend gewicht en een
S-karkas. En uiteraard stevig beenwerk, want de dieren
zĳn hier gehuisvest in een bindstal.’

Laag voltage gewenningspark
Zowat de helft van de jaarlĳkse aanwas op het bedrĳf gaat
weg als fokvee. Vrouwelĳke dieren worden afgemest of
mager verkocht afhankelĳk van de marktprĳs op dat
ogenblik. ‘De stieren die niet in aanmerking komen voor
de fokkerĳ, worden standaard op 650 kg afgemest.’
Wat is het geheim van het fokken van verkoopbare dekstieren? Brouckaert hoeft niet lang na te denken en heeft
zĳn antwoord paraat: ‘Hier groeien de potentiële dekstieren op met veel ruwvoer of twee derde gras met het oog
op de natuurlĳke dekdienst. We waken erover dat ze niet

te vet worden, ze blĳven dus in werkconditie. Dit ziet de
klant graag.’
Een ander succesvol recept ligt volgens de veehouder in
de stierkeuze. ‘Grote stieren uit kleine koeien gebruiken
wĳ bĳvoorbeeld niet in ons inseminatieprogramma. Uiteraard zĳn we ook altĳd op zoek naar vreemde bloedlĳnen.
Deze durven we dan ook te gebruiken, alhoewel collega’s
er soms de wenkbrauwen bĳ fronsen.’
Vader en zoon hebben een prima relatie. Maakte vader
Ivan tot voor kort de kruisingsschema’s, nu is Jorne aan
zet. Ivan: ‘Wĳ hebben dezelfde visie. Bĳ een donorkoe
speelt al eens een discussie over welke stier er moet gebruikt worden. Als we er niet uitkomen, gebruiken we
elk een baarmoederhoorn en insemineren elk met onze
eigen keuze. Klaar.’ Pour la petite histoire: de laatste maal
dat dit voorviel, had vader Ivan zodoende vier embryo’s
en Jorne vĳf.
Ki-stieren die de afgelopen tĳd kansen hebben gekregen,
zĳn: Nayakou, Farouk, Hulk, Kaki, Pivert en de eigengefokte Di Caprio, een Fadarozoon uit de aangekochte
Symphonie van het Bareelhof.
Een sterk verkoopargument is volgens Jorne ook hun
weegprogramma. ‘Alle jonge stieren worden om de anderhalve maand gewogen.’ En natuurlĳk is er ook het
gewenningspark naast de stal dat omzoomd is met een
laagvoltage elektrische draad voor huisdieren. ‘Vooraleer jonge dieren de eerste maal de weide opgaan, verblĳven ze hier een paar dagen. Dat laat hen toe om de benen te streken en te gewennen aan de elektrische
afspanning, zoals op een weide. Kopers van fokvee weten
dit te appreciëren.’

Niet te ingewikkelde rantsoenen
Vader en zoon Brouckaert zetten in op de hoogste gezondheidsstatus van hun veestapel. ‘Het bedrĳf heeft een ibrstatuut I3, is bvd-vrĳ en bĳna neospora-vrĳ. Verder zĳn
alle dieren vanaf drie maanden ouderdom gevaccineerd
tegen blauwtong’, vertelt Jorne.
De voeding van het vee houden vader en zoon Brouckaert
te Ruddervoorde het liefst zo eenvoudig mogelĳk. Jorne
Brouckaert: ‘We voeren twee derde gras en één derde
mais. Verder werken we met slechts drie krachtvoeders
aangevuld met mineralen, een 3 mm-korrel voor de kalveren waaraan we zelf tot 30 procent spelt toevoegen, bestendig sojaschroot voor de leeftĳdscategorie 15 tot 24
maanden en de hoogdrachtige koeien, en een allmash
voor de afmeststieren. Voeding moet ge niet te ingewikkeld maken en het moet zo goedkoop mogelĳk zĳn.’ l
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