‘Training nodig’
Gemengde gevoelens bij de veehouders over kwalificatieschema
Het nieuwe kwalificatieschema voor KI-stieren wordt met gemengde
gevoelens onthaald, zoveel is duidelijk. Exterieurfanaten hebben er
geen boodschap aan. Veehouders die op economie fokken zijn best
tevreden met de tot nu toe gebruikte cijfermatige voorstelling.

V

orige maand werd in VeeteeltVlees
het KI-kwalificatieschema dat het
Belgisch-witblauwstamboek gaat introduceren uit de doeken gedaan. Ter herinnering: de doelstelling van het kwalificatieschema is om bepaalde fokwaarden
van een KI-stier beter tot uiting te laten
komen door middel van een lettercode,
een cijfercode en een kleur. Uiteindelijk
moet het de individuele veehouder helpen bij zijn stierkeuze. Hoe hebben de
veehouders het nieuwe kwalificatieschema ervaren? VeeteeltVlees deed navraag
bij enkele stamboekfokkers.
Henny De Gendt uit Kieldrecht is sinds
1977 actief in de witblauwfokkerij. Het
principe van het nieuwe systeem vindt
de veehouder goed, maar hij houdt een
pleidooi voor gebruikersvriendelijkheid.
Henny De Gendt: ‘Alle informatie over
ons ras kan alleen maar toegejuicht worden. Echter, ik vind het kwalificatiesysteem niet echt gebruikersvriendelijk en
dat zou het toch wel moeten zijn voor de
doorsnee gebruiker. Een gradatie op een
schaal van één tot vijf of een getal per
kenmerk met honderd als gemiddelde is
veel duidelijker en sluit mijns inziens internationaal beter aan. Voor veehouders
die zowel melk- als vleesvee houden,
wordt het er anders niet eenvoudiger op.
Niet te veel verschillende systemen alstublieft, het beroep is zo al complex genoeg.’
Ann Gijsbrechts uit Merksplas doet al
zo’n 15 jaar aan stamboekfokkerij, uit
liefhebberij. De veehoudster reageert in
een eerste reactie afwachtend positief.
Gijsbrechts: ‘Het hele gedoe lijkt mij
nogal abstract. Na enige jaren consequente toepassing door alle KI-organisaties zou het wel een handig hulpmiddel
kunnen worden voor de vele vleesveehouders die trachten te fokken met be-
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trouwbaarheid. Maar zelf concentreren
wij ons in de fokkerij niet echt op cijfers
van sterfte of opfok en dergelijke. Enkel
hoogtemaat wordt in rekening gebracht.
Zoals de stieren nu in de catalogi vermeld
worden, met hun werkelijke hoogtemaat en het onder- of overschrijden van
de eerste categorienorm, is voor ons voldoende. Wij zijn vooral gericht op keuringen en daarbij telt hoofdzakelijk de
bespiering.’
Ook Dirk Lips uit Lotenhulle houdt enkele witblauwen als hobby: ‘Ik vind het hele verhaal een maat voor niets. Te ingewikkeld, totaal niet te begrijpen voor de
gewone veehouder. De gebruikte letters, zoals S,
EE, E enzovoort, slaan
bovendien nergens
op. Men had beter de
letters van de Seurop-classificatie kunnen gebruiken. Deze zijn
inmiddels ingeburgerd en
hebben tenminste een relatie met wat
excellent, goed of minder goed is. Het
is ook jammer dat men fokwaarden
met kleuren moet voorstellen. Het is
alsof de veehouders met witblauw vee
niet ‘van niveau’ zijn. Geef ons maar
de klassieke fokwaardecijfers met
honderd als gemiddelde, samen met
de aantallen waarop
de cijfers berusten.
Daarmee weten we
voldoende. En hopelijk produceert de
stier dan nog steeds
sperma.’
Piet Dellaert is zowel melkveehouder
als vleesveehouder

en gevestigd in Waarschoot. Voor hem
staat de economie zowel voor het melkvee als voor het vleesvee op de eerste
plaats. In huize Dellaert wordt veelvuldig én duchtig gerekend. Vanuit zijn
melkveetak is Piet ook vertrouwd met
het bedrijven van de fokkerij met behulp
van cijfers. Piet Dellaert: ‘Letters of cijfers, het is lood om oud ijzer. Dit kwalificatiesysteem zal even training vergen. Zo
moeilijk is het nu ook weer niet. Zoals iedere introductie van een nieuwe aanpak
wat tijd vergt, zal dat in dit geval niet anders zijn. Het werken met kleuren scoort
waarschijnlijk visueel beter dan cijfers.
Van de andere kant waren de geproduceerde getallen tot op heden ook duidelijk. Maar we wennen er wel aan.’
Guy Nantier

