Voor ze in de vergeethoek raakten, hadden Pol en Lieve Vereecke in

zen aan waarvan ze vijftien dieren doorverkochten. Emeraude (v. Banco Pahys),
Epinette (v. Baron Gouttes), Enseigne (v.
Avenir Gouttes), Gamelle (v. Christophe
Abbaye) en Esmeralda (v. Banco Pahys)
mochten blijven.

15 jaar fokkerij 160 eerste prijzen binnengerijfd en twee nationale
titels. Nu staat maatschap Vereecke uit Watervliet weer aan de top met
onder andere gekleurd vee uit de gewezen sterkoe Butée de Joli Jean.

Stokmaat geen goede maat

P

ol Vereecke is ‘back’ hoorde men in
de wandelgangen van de fokveebeurs van Affligem fluisteren. In 1992 behaalde zijn fokbedrijf Van de Bomloze
Put met Riantdochter Butée de Joli Jean
een eerste nationale kampioenstitel te
Brussel. Africaine de Bocheroule (v. Galopeur) zorgde voor een vervolgverhaal in
1995 en bracht, ditmaal uit Libramont,
een tweede nationale titel naar Watervliet. Na de 1a-plek (en het verlies in het
kampioenschap) van Lutée van de Bomloze Put (v. Brulot) in 1996 te Brussel raakte
het fokbedrijf uit zicht, maar anno 2005
staat het er weer. Ter gelegenheid van de
fokveebeurs zette Pol (57), die nu met de
zonen Ruben (33) en Stijn (28) in maatschap boert, vijf 1a-prijzen op zes inzendingen neer én behaalde een nieuwe,
belangrijke kampioenstitel. De imposante, zwartgekleurde nafok uit Pia van de
Oudemanspolder (v. Lancier BP) trok in
Affligem de aandacht van menig verwonderde bezoeker. ‘We zijn eigenlijk nooit

Pia-nazaten op weide

gestopt met de fokkerij, maar we legden
andere prioriteiten om het bedrijf in omvang te kunnen doen verdubbelen tot 150
stuks’, doet Pol Vereecke zijn verhaal.

Waalse fokkerijen
Pol Vereecke stamt uit een boerenbedrijf
met elf kinderen. Oost-Vlaamse witrode
runderen en trekpaarden waren er de
passie. Na een opleiding tot brouwerijingenieur en een tussenstop op het onderzoeksstation voor veevoeding van de
Universiteit Gent, startte hij een Belgisch
filiaal op van een multinationaal bedrijf,
gespecialiseerd in premixen voor de veevoeding. Daarvoor is hij tot op heden nog

Pol, Ruben, Lieve en Stijn Vereecke:
‘Koe of stier, een dier met een platte rib
fokt onregelmatig’
steeds werkzaam. Voor de hobby stampte
hij samen met zijn echtgenote Lieve in
1980 een gloednieuw fokbedrijf uit de
grond, gelegen aan de kreek ‘de Bomloze Put’ in Watervliet. ‘Het Belgisch-witblauwras zat in een hoogconjunctuur’,
zegt Pol Vereecke. ‘Elke frank die we verdienden stopten we in grond en vee. Met
de kinderen hebben we zowat alle fokkerijen in Wallonië bezocht.’ Op het fokbedrijf ‘d’en Haut’ van Edgard Gathy uit
Tohogne kochten ze in 1987 twintig vaar-

Uit Esmeralda in combinatie met Galopeur werd Irene van de Bomloze Put geboren. Irene behaalde een 1a in Libramont en een 1b in Doornik. De eerder
vernoemde Pia stamt langs moederszijde
uit diezelfde Irene. ‘Pia heeft maar de minimum hoogtemaat,’ vervolgt Pol, ‘maar
ze is een malse koe, met geweldig veel
vlees in de voor- en achterhand. We hadden heel vroeg voor ogen dat de stokmaat
geen goede maat was; hoogtemaat is niet
evenredig met de vleesopbrengst.’ ‘Maar
je hebt wel een minimum nodig’, zegt Ruben corrigerend. Stijn Vereecke valt in:
‘Goed bloed liegt niet. Een uitschieter
heeft iedereen wel eens, maar niet in de
breedte van de veestapel. De beste dieren

komen altijd uit de beste moeders met
goede origine.’ Fokvee aankopen hoort er
in de huidige bedrijfsvoering niet meer
bij. ‘De basis is er,’ aldus Stijn, ‘en topdieren met een outcross bloedvoering bestaan vandaag niet. We moeten dus niet
meer aankopen.’
Lancier was een mijlpaal in de eigen fokkerij. Het karakter van deze Brulotzoon
uit Butée de Joli Jean was wat pittig zodat
hij weinig op keuringen te bewonderen is
geweest. ‘Lancier was bij geboorte een
oersterk kalf en gaf die vitaliteit nadien
door aan zijn nakomelingen’, herinnert
Pol zich. ‘Lancier was niet wat men noemde een showtype. Hij had een betere vooren middenhand dan achterhand.’ Lancier
behaalde een 1a te Affligem vóór Objectif
du Peroy die het later tot nationaal kampioen zou schoppen. De stier was gevaccineerd geweest tegen IBR waardoor hij
geen carrière kon maken in de KI. ‘Sindsdien vaccineren we helemaal niet meer’,
licht Ruben toe.
‘Fokken is niet gokken’, stelt Pol Vereec-

ke, die niet alleen Belgische trekpaarden
fokt, maar zich momenteel ook toelegt op
de fokkerij van Herdwickvleesschapen.
Hij laat het rundvee over aan Ruben en
Stijn. ‘Elke paring moet zorgvuldig overwogen worden. Je moet kritisch zijn voor
jezelf. Geluk moet er bij om zonder ongelukken de eindmeet te halen.’
Op het fokbedrijf staan Lasso, Operateur,
Radar, Osborne, Latent, Emigré en Colibri
op het inseminatielijstje. ‘Koe of stier,
een dier met een platte rib fokt onregelmatig’, stelt Ruben. ‘We grijpen tegenwoordig ook niet te vlug naar de jonge
stieren; je kunt tenslotte maar één jaar
achterop geraken. Voor Osborne bijvoorbeeld hebben we gewacht tot we zijn
nafok hebben gezien. Pas dan werd
de stier hier gericht ingezet.’ Pol maakt
een zijsprongetje naar de Belgische
trekpaardenwereld en vergelijkt: ‘Echte
“raceurs” zijn in het witblauwras een
zeldzaamheid geworden. Zoals bij de
trekpaarden wil iedereen in mannelijke
lijn te veel luxe fokken.’

Meten is weten

Pol Vereecke: ‘Veehouders zijn d e elementairste dingen vergeten’

Zwarte pareltjes

De laatste jaren heeft het fokbedrijf vooral gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsvoering. Gras en voordroog is het basisvoeder voor alle diercategorieën, maïs
wordt totaal niet vervoederd vanwege
het ongunstige effect op de vruchtbaarheid. Het vee kent jaarrond weidegang
om de ziektedruk in het koppel laag te
houden. Enkel voor afkalven worden de
dieren op stal gezet. Verder wordt er
enorm veel aandacht besteed aan een
goede biestverstrekking en een goede hygiëne bij het afkalven. ‘De laatste tien jaar
hebben we geen diarree meer gehad onder de kalveren’, zegt Pol. ‘Veehouders
zijn de elementairste dingen vergeten.
Het zorgende in de veehouderij blijft van
primordiaal belang.’ Met een managementsoftwareprogramma weten ze ten
huize Vereecke bovendien exact waar
ze aan toe zijn. ‘We voederen goed bij omdat we streven naar vroegrijpe dieren
en korte tussenkalftijden’, zegt Ruben
Vereecke. ‘Momenteel kalven de dieren
hier af op 24 maanden en behalen we een
tussenkalftijd van 370 dagen. Meten is
weten, het streefdoel is rond het jaar.’
‘En natuurlijk zijn we de fokkerij niet uit
het oog verloren’, sluit Pol Vereecke het
gesprek af. ‘Passie is onze godsdienst. We
willen Vlaanderen topvee bezorgen.’
Guy Nantier
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