Een jaar heeft de fokkerijwereld van het Belgisch-witblauwras het
vee van Roger en Laurette Monbaliu moeten missen vanwege één
tuberculosegeval. Maar gesterkt zijn ze uit het voorval gekomen. Met
keuringscoryfeeën Paola en Virgin breekt een nieuw tijdperk aan.

‘H

et jaar 2003 was een bijzonder
moeilijk jaar’, vertelt het echtpaar
Monbaliu. ‘Je beseft gewoonweg niet wat
je overkomt wanneer de melding
binnenloopt dat jouw bedrijf op slot
gaat. Je staat als aan de grond genageld,
de hersenen volledig verlamd.’ Net voor
de kerstperiode 2002, enkele dagen voor
de grote Vlaamse keuring op Agrifanders
te Gent en de fokveebeurs van Affligem,
ging hun gerenommeerd witblauwfokbedrijf ‘van de Stokerij’ op slot voor één
jaar. Aan de basis ervan lag een positieve
uitslag voor tuberculose bij een slachtdier. Het slachtvee mocht wel van het be-

naire inspectiediensten ingelicht en
onderzocht. Een jaar later bleek gelukkig dat alles tot dit ene positieve geval beperkt is gebleven. ‘Wat ons al die tijd gesterkt heeft, is dat het cliënteel zijn
vertrouwen in ons heeft bewaard,’ stelt
Roger Monbaliu. ‘Klanten hebben een
jaar gewacht om een nieuwe dekstier
aan te kopen.’ Voor Roger (47) en Laurette
(44) Monbaliu is dit mede het resultaat
van een jarenlange, eerlijke verkooppolitiek. ‘Eerlijk duurt het langst’, zegt Laurette onomwonden. ‘Vanaf het begin
hebben we open over het voorval gecommuniceerd met iedereen. Geen achter-

Roger en Laurette Monbaliu: ‘Open
communiceren vermijdt achterdocht’

Sterke progressie
Het fokbedrijf in het West-Vlaamse Jabbeke telt zo’n 270 witblauwen, waarvan
een honderdtal moederdieren. Ruim een
derde van de kalveren wordt er geboren
uit embryotransplantatie. ‘Voordien was
dit zelfs vijftig procent,’ legt Roger uit,
‘maar het gemiddeld niveau van de veestapel is dermate toegenomen dat dit nu
niet meer hoeft.’ De lineaire exterieur-

drijf dateren uit het jaar 1984, ten tijde
van de invoering van het melkquotum.
Met het niet-geregistreerd vee nam de familie Monbaliu deel aan niet-officiële
keuringen. De liefhebberij groeide, mede door het groeiend succes van het witblauwras in die jaren.
Daarna volgden enkele aankopen van
stamboekvee op de fokveeveilingen van
Belgimex. Met hun eerste in het stamboek geregistreerde dekstier Ignace de
l’Ermitage van fokker André Boisdenghien uit Ath, zette het echtpaar de eerste
stap in het officiële keuringscircuit. ‘Het
smaakte onmiddellijk naar meer,’ verhaalt Roger, ‘want Ignace zorgde voor rubriekswinst. Het zette ons aan tot stamboekdeelname.’ De fokker gaat er prat op
dat dit zijn eerste en laatste aankopen
waren, één uitzondering daargelaten.
Dikbillen fokken heeft hij geleerd met
vallen en opstaan. ‘Goed vee zelf fokken,
daar beleef je het meeste plezier aan’, benadrukt Monbaliu.

Eerlijk duurt het l angst
Roger Monbaliu: ‘Mensen overschatten dikwijls h un eigen tuig’
drijf af, maar fokvee voor de verkoop
moest opgehouden worden. Dat was een
regelrechte ramp voor vleesveehouders
die hun inkomen halen uit de verkoop
van fokmateriaal. Bedrijven die vee hadden afgenomen werden door de veteri-

docht kweken, het heeft enorm veel geholpen.’
Hoe tuberculose in een gesloten bedrijfsvoering kan binnensluipen? Een
sluitende verklaring heeft nog steeds
niemand.

Nieuwe lichting keuringsdieren met v.l.n.r.: Viviane, moeder Paola en Virgin

scores van de vaarzen uit 1998 en 2003
worden erbij gehaald. Het bedrijf scoorde in 2003 voor bespiering en type 127 en
116, tegen respectievelijk 101 en 106 in
1998. Ook op het vlak van beenwerk en
totaalscore heeft het bedrijf een enorme
vooruitgang geboekt. Enkel de schofthoogte volgt de trend niet. ‘Na inteelt is
hoogtemaat momenteel het tweede aandachtspunt’, licht het echtpaar de gezamenlijke stierkeuze toe. ‘Vervolgens kijken we naar het beenwerk en de
bespiering. We zoeken nu niet meer die
zeer extreme bespiering.’ Baroque de l’Ecluse, Gitan du Petit Mayeur, Emigre en
Ecrin de Saint Fontaine staan vandaag de
dag op het inseminatielijstje. Binnen de
huidige lichting kalveren scoren onder
meer Coquin de Saint Hélène, Debordant
de Biourges, Despote de l’Eau d’Eppe en
Orpheon du Pont de Messe best goed.

Geluk van de Stokerij
De eerste witblauwen op het van oorsprong gemengd melkvee-varkensbe-
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Gauloise de Dampierre (v. Docteur de Beauraing) behoorde tot een van de aangekochte dieren uit de opstartperiode. Uit
Gauloise met Riant werd Geluk van de
Stokerij gefokt, de stammoeder van het
fokbedrijf. ‘Een modern getypeerd dier
voor die periode’, herinnert Monbaliu
zich goed. Geluk werd ingeschreven met
88,3 punten en veelvuldig gespoeld. In
combinatie met Dandy du Tilleul leverde
dit het vaarskalf Jonkvrouw op. De Dandydochter die het maximum van 100
punten scoorde voor hoogtemaat, heeft
het bedrijf de eerste prille naamsbekendheid gebracht. Jonkvrouw behaalde niet
minder dan 13 lokale, provinciale en
interregionale kampioentitels. De paring met Bruegel d’au Chêne resulteerde
in de stier Norman van de Stokerij. Norman behaalde het kampioenschap op de
provinciale te Roeselare en de interprovinciale te Deinze waarna hij aan de gebroeders Perin in het Waalse Grandhan
Paola opnieuw in de running

werd verkocht. Norman schopte het nadien voor de gebroeders zelfs tot een 1cplek op de nationale te Libramont.
Geluk vinden we ook terug als moeder
van Lieveling (v. Ministre du Bouchelet).
Uit Lieveling werd de Classique de St.
Lambertdochter Parfum geboren. Parfum (90,9 punten) zette het fokbedrijf
voorgoed op de kaart dankzij keuringssuccessen in Doornik en Libramont en
een 1c op de nationale in Brussel. Van
Parfum zou het stierkalf Steven (v. Artaban) naar de KI-stallen van Haliba-VRV
vertrekken. Maar Steven brak zijn poot,
zijn KI-carrière was over en uit. ‘Geluk
heeft onze fokkerij in vrouwelijke lijn
ook veel geluk opgeleverd,’ grapt Roger,
‘maar in mannelijke lijn, met uitzondering van Norman, hebben ze niet de kans
gehad om zich te bewijzen. Met de vijf
stieren die door de KI werden gecontracteerd liep het altijd wel ergens mis. De
laatste werd door het tuberculosevoorval
geruimd.’

Overschat
Anno 2004 staan Roger en Laurette er
weer. Alhoewel Roger als veelgevraagd
keurmeester nooit echt afwezig is geweest, heeft het bedrijf de draad weer volledig opgepakt met het keuringsgebeuren. Het eerste, grote succes is opnieuw
binnengehaald met Paola van de Stokerij.
Paola, een 90,4-puntendochter van Norman en reeds 1a in Libramont in 1999, behaalde een 1a-zege op de recente keuring
te Libramont. Haar dochter Virgin (v. Horoscope) gooide eveneens hoge ogen met
een derde plaats. Een zoet succes, jawel,
maar toch met een iets bittere bijsmaak
rond het huidige keuringsgebeuren.
Keurmeester Roger Monbaliu: ‘De liefhebberij vermindert. Sommige weinig
sportieve attitudes van collega’s zijn echt
betreurenswaardig. Je moet de fouten
aan je dieren willen zien. Mensen overschatten dikwijls hun eigen tuig.’
Guy Nantier

