Begin jaren tachtig behoorde het rundveebedrijf van de familie

Met Orpheonzoon Zidane hoopt familie
Demuynck dit jaar te kunnen deelnemen
aan de nationale keuring in Brussel

Demuynck tot de pioniers van het Belgisch witblauw in West-Vlaanderen. Ondanks investeringen in topgenetica blijft de erkenning uit:
‘De ki-centra kopen nog niet zo vlug in Vlaanderen.’

H

et rundveebedrijf van Patrick (60) en
Marc (30) Demuynck uit het WestVlaamse Heist-aan-Zee telt 360 stuks Belgisch-witblauwfokvee, goed voor zo’n
140 kalvingen op jaarbasis. Bijna vijfentwintig jaar is de familie nu actief in de
fokkerij.
Om een hoog niveau te behalen werd
vanaf het begin flink geïnvesteerd in

Waalse topgenetica. Matelot van Knokke, een Electeurzoon die terugvoert op
Decente de Somme, haalde enige jaren
geleden de ki-stallen van Haliba-VRV,
maar werd vanwege ibr teruggebracht.
Voorlopig blijft verdere erkenning uit.
Marc Demuynck: ‘Onbegrijpelijk eigenlijk, wanneer je bedenkt welke genetica
in ons bedrijf verankerd zit. De ki-centra

Marc Demuynck: ‘Gezond en rendabel vee
waarmee we onze boterham kunnen
verdienen heeft de prioriteit’
kopen nog niet zo vlug in Vlaanderen!’
Het bedrijf ‘van Knokke’ van vader en
zoon Demuynck was voorheen gevestigd
nabij het centrum van de mondaine badstad Knokke aan de Belgische Noordzee-

kust. Omdat men vanwege de gemeentelijke overheid geen dieren meer in de
buurt mocht houden, verhuisde het gezin in 1980 naar de huidige locatie in de
deelgemeente Heist-aan-Zee. Nieuwe stallen werden gebouwd voor het tachtigkoppige veebestand, meestal kruisingen.
In 1984 besluit Patrick Demuynck, tot op
dat moment deeltijds veeboer, om op
fulltimebasis zuivere witblauwen te fokken. Hierdoor behoort hij tot de pioniers
van het Belgisch-witblauwras in de provincie West-Vlaanderen. ‘Vader ging destijds als een van de weinige West-Vlamin-

Westvlaamse pionierszoon
Marc Demuynck: ‘Ik word zeeziek van te kleine ki -moeders’
gen naar Wallonië om dieren aan te kopen voor de afmest’, verhaalt zoon Marc
Demuynck. ‘Daar heeft hij de microbe
van de witblauwfokkerij opgedaan.’

Pionieren met dekstieren

Thalassa (v. Goldorak),
beste dochter van stamkoe
Messagère
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Stamboekstieren uit gerenommeerde
Waalse fokbedrijven werden aangekocht,
net als een lot stamboekkoeien bij diverse veehandelaars. Elu, een zoon van
Gabin d’Offoux uit Athalie (v. Leader du
Clavier) uit het fokbedrijf ‘de Saint-Fontaine’ van wijlen Michel Mahoux, was de
eerste aankoop. Daarna volgde Dauphin
du Sartay, een stier met weinig gangbare
origines, uit het fokbedrijf van Jacques
Haufroid te Tohogne. ‘Maar de beste herinneringen houden we over aan Friand
d’Elbaille, aangekocht in 1988 bij Marcel
Temmerman uit Plancenoit’, vertelt Marc
Demuynck. ‘Friand was een zoon van Vicomte du Tilleul uit Binette d’Elbaille.
Binette behaalde een 1a te Libramont en
was tevens de moeder van Jessabel II
d’Elbaille, de Galopeurdochter die nationaal kampioen werd in Libramont. Friand was 150 cm hoog, woog zo’n 1300
kilogram en imponeerde vanwege een
geweldige voorhand. Zijn nafok was uitzonderlijk.’
De deelname aan de eerste witblauwkeu-

ring op de hippodroom te Oostende in
1987 was meteen een schot in de roos.
De familie Demuynck werd er provinciaal kampioen met de aangekochte koe
Perle de Moussée (v. Banco des Pahys).
‘Het smaakte bij mijn vader onmiddellijk naar meer’, weet zoon Marc te vertellen. Met de aangekochte Friand d’Elbaille
had de familie vervolgens grootse plannen voor de nationale keuring te Brussel.
De jonge fokker, vol ongeloof: ‘Friand
kwam echter niet in aanmerking voor
deelname omdat onze provincie geen
deelnamequotum bezat. Alhoewel de
weg nog lang is hopen we met Zidane dit
jaar toch wél Brussel te halen.’ Zidane ter
Kepper (v. Orpheon) werd provinciaal
kampioen te Roeselare in 2006 en 1a op
de provinciale te Wingene in 2007.
Het fokbedrijf ‘van Knokke’ pionierde
niet alleen in het Belgisch witblauw.
‘Sinds de opkomst van embryotransplantatie in 1987 hebben we de techniek volop benut om onze veestapel naar een hoger niveau te tillen’, vertelt Marc Demuynck. ’In het begin hebben we spoelkoeien aangekocht zoals onder andere
Junon de Saint Fontaine, een dochter van
Etourdi de Roupage uit de nationaal kampioene Déesse de Saint Fontaine, en Cleopatra du Fond de Bois, een dochter van
Riant uit de bekende fokkoe Katherinette
du Fond de Bois.
Ook volle draagsters van 92 puntenster
en Frerotdochter Doyenne de Somme
werden aangekocht. Uit de combinatie
van Doyenne met Brulot werd trouwens
de stammoeder van ons bedrijf, Messagère, geboren.’

AV minimaal 87 punten
Het tijdperk van de ‘peperdure’ dieraankopen is allang voorbij en heeft plaatsgemaakt voor de eigen fokkerij. Anno 2006
waren veel gebruikte ki-stieren Graphite,
Gitan, Genièvre, Empire, Rector, Notez Le

en Ubidet. Op het inseminatielijstje van
2007 staan voornamelijk Graphite en de
zelfgefokte stier Zidane. Waar let de jonge fokker dan op bij zijn stierkeuze? Onomwonden antwoordt hij: ‘De moederlijnen. De moederlijn moet bestaan uit topkoeien, liefst drie generaties terug. Ik
word zeeziek van ki-moeders die bijvoorbeeld maar zeventig punten scoren voor
hoogtemaat of een onvolledige stamboom bezitten. Vervolgens komt het fenotype van de stier in beeld: het beenwerk, de breedte van de voorhand, de
bespiering in de achterhand, de lengte en
de hoogtemaat.’
In welke volgorde? Marc Demuynck:
‘Geen volgorde. Kijk, om hier een kans te
maken moet een stier minimaal 87 punten behalen voor algemeen voorkomen.
Wanneer een stier deze score haalt, heeft
hij bijna nooit slechte punten op de verschillende onderdelen. Ga zelf maar na!’

Keuringsroem vergankelijk
Het tafelgesprek wordt onderbroken voor
een keizersnede. De dierenarts brengt
een lang, groot en vitaal stierkalf ter wereld. ‘Rector op Cubitus,’ weet Marc te
melden. ‘Outcross-stieren worden hier ingezet op de meest bevleesde dieren. Dan
heb je grote kans op een goed kalf.’
Het fokbedrijf ‘van Knokke’ heeft veel
geld gestopt in genetica. Toch lijkt het
alsof al die investeringen een bittere
smaak nalaten. Marc Demuynck nuchter
en berustend: ‘Gezond en rendabel vee
waarmee we onze boterham kunnen verdienen heeft de prioriteit. We hebben
een goed klantenbestand voor onze stiertjes, maar het kan natuurlijk nog altijd
meer. Roem? Ja, op het keuringsvlak misschien. Maar niet getreurd, keuringsroem
is zo vergankelijk.’
Guy Nantier
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