Belgian Blue Cat tle International
Passie voor witblauwras leidt tot opstart nieuwe, private ki-groep
erin om het kalf aan BBCI te verkopen.
Dan zijn er natuurlijk wel voorwaarden
aan verbonden, zoals vleeskwaliteit, inteeltgraad, beenwerk, et cetera. Na de
opfok worden de stiertjes via een veiling
verkocht of gaan ze in spermaproductie
op de locatie te Hyon, die 20 à 25 stieren
kan huisvesten. De eerste veiling zal
plaatsvinden in de maand februari. Welke stieren in productie gaan is een soevereine beslissing van ons vieren.’

Eenvoudig en snel beslissen

Op 9 november werd de nieuwe onderneming Belgian Blue Cattle
International, afgekort BBCI, officieel voorgesteld. Opfok van
stierkalveren, veilingen, spermaproductie en -verkoop wordt de
corebusiness van de nieuwe, private onderneming.

J

os Boclinville, Sylvain Cauchy, Gerard
Bonduel en Melanie Broers. Het kwartet is niet onbekend in het fokkerijmilieu van het Belgisch-witblauwras. Hun
gezamenlijke passie voor het ras zette
hen rond de tafel en deed hen beslissen
een nieuwe, private onderneming op te
starten: Belgian Blue Cattle International of BBCI.
De nieuwe onderneming gaat grofweg
geschetst stierkalveren opfokken en verkopen via veilingen alsook sperma produceren en verkopen. ‘In feite ligt de
nieuwe Belgische ibr-wetgeving met verplichte vaccinatie vanaf 2012 aan de basis van ons initiatief’, legt Jos Boclinville
uit. ‘Wij zochten een uitweg om hoogwaardig genetisch materiaal, meer specifiek gespeende stiertjes, van vaccinatie
te vrijwaren, zodat ze nog zouden kunnen doorstromen naar de ki-stations of
de veebedrijven. Het idee van een ibr-vrij
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opfokstation ten dienste van de veehouders was geboren. Nadien is het idee gevolgd om er een productiestation aan te
koppelen.’

Groeirantsoen
De nieuwe onderneming BBCI heeft de
beschikking over drie locaties: een prequarantainestation te Ecaussines, een
opfokstation te Malplaquet (Frankrijk)
en een spermaproductielocatie te Hyon
in de buurt van Mons. Op het prequarantainestation te Ecausinnes kunnen twintig stieren worden gehuisvest voordat ze
doorgesluisd worden naar de quarantainestallen van de twee andere locaties.
‘Een prequarantainestation is geen wettelijke verplichting,’ geeft Boclinville
aan, ‘maar het biedt ons wel bijkomende
sanitaire garanties voor de twee andere
locaties.’
Het opfokstation te Malplaquet biedt op

Het BBCI-kwartet, v.l.n.r.: Jos Boclinville,
Sylvain Cauchy, Gerard Bonduel en
Melanie Broers
vijf hectare plaats aan een halfgesloten
huisvesting van een zeventig stierkalveren. ‘De kalveren van vijf tot twaalf
maanden oud worden er in groepen van
vijf aangehouden’, legt Sylvain Cauchy
uit. ‘Alle groepshokken hebben een buitenbeloop. Het rantsoen bestaat uit stro,
hooi en een evenwichtig samengesteld
krachtvoeder met vijftien procent ruw
eiwit, aangevuld met vitaminen en mineralen. Een groeirantsoen dus, geen afmestrantsoen.’
Momenteel zitten er al 35 kalveren in
opfok. Het betreft zonen van Occupant,
Davidson, Dartagnan, Germinal en enkele zonen van private stieren van gemakkelijk te gebruiken origines. Tachtig
procent van de stierkalveren is aangekocht. Jos Boclinville: ‘Maar het opfokstation staat open voor iedere witblauwfokker. Wie een geregistreerd stierkalf
ibr-vrij en zonder vaccinatie wil laten
opfokken in Malplaquet, kan dit tegen
een billijke vergoeding voor het pension
en de verzekering. Er zijn geen zoötechnische eisen aan verbonden. Een andere
mogelijkheid voor de fokkers bestaat

De initiatiefnemers benadrukken dat zij
conform de Europese veterinaire regelgeving en de spelregels van het Belgischwitblauwstamboek zullen werken. ‘De
productiefaciliteiten te Hyon zullen volledig volgens de Europese normen zijn.
Verder brengen wij geen zonen in productie van stieren die uitgesloten zijn
door het stamboek, zoals nu Despote.
Bovendien is BBCI in gesprek met het
stamboek over het testen van de stieren.’
Jos Boclinville (49), die opgroeide op een

witblauwfokbedrijf, leidt het industrieel
reinigingsbedrijf BQS met veertig werknemers in het Waalse Ogy. Samen met
zijn echtgenote Sonja Lucas bezit hij
voor de hobby een kleine witblauwfokveestapel onder de fokkerijbenaming
‘du pont Royal’. Boclinville neemt in de
nieuwe structuur de administratie en
het financieel beheer voor zijn rekening.
Sylvain Cauchy (29) is afkomstig van het
Franse witblauwfokbedrijf ‘des Turquoises’ wiens eigenaar Etienne Cauchy voorzitter is van het Franse witblauwstamboek. Cauchy is werkzaam geweest in de
spermaproductie bij de ki-groep HalibaVRV en in de spermaverkoop bij de
Waalse veeverbeteringsorganisatie AWE.
Na een korte passage bij de ki-groep Génétique Avenir Belgimex heeft hij een
nieuwe uitdaging gevonden in BBCI. Zijn
werkdomein behelst de verkoop en de
prospectie van de stierkalveren.
Gerard Bonduel (39) is afkomstig van een
melkveebedrijf, maar is sinds jaar en dag
actief in de fokkerijwereld van het wit-

Samourai van ’t Kookshof (v. Brutal) beschikbaar op Agribex

blauwras: eerst gedurende zeventien
jaar als medewerker productie en verkoop bij Haliba-VRV, nadien bij Génétique Avenir Belgimex. In de nieuwe organisatie valt de werking van de drie locaties onder zijn bevoegdheid.
Melanie Broers (25) ten slotte is afkomstig van het fokbedrijf ‘de Mouland’.
Haar eerste werkervaring deed zij op bij
Génétique Avenir Belgimex als verantwoordelijke voor de verkoop in de provincie Luxemburg. Zij wordt marketingen logistiek verantwoordelijke van
BBCI.
‘BBCI zal door zijn eenvoudige beslissingsstructuur met vier mensen snel en
accuraat kunnen optreden’, zegt Jos Boclinville.

Voorstellen tijdens Agribex
Tijdens de komende landbouwbeurs
Agribex te Brussel zal de nieuwe maatschappij zich aan het grote publiek voorstellen. Op de beursstand zijn de eerste
spermarietjes te koop van Plantain de
Somme (v. Elan), Crack van ’t Hof te Landegem (v. Davidson), Orme de Somme (v.
Magnolia) en Samourai van ’t Kookshof
(v. Brutal). Zeven andere stieren maken
hun opwachting in de quarantainestallen om op de BBCI-stierenkaart te komen, waaronder Illustre de Fooz (v. Orateur), Garou de l’Ecluse (v. U2) en Opera
de Somme (v. Albinos).
‘Zowel fokkers als vleesveehouders als
melkveehouders zijn onze doelgroep’,
besluit Jos Boclinville bijzonder strijdvaardig. ‘BBCI gaat in 2008 voor tien procent van de spermamarkt. We voelen
ons hierbij gesterkt door de hulp van
veel vooraanstaande fokkers. En de eerste buitenlandse contacten voor export
zijn inmiddels ook al gelegd.’
Guy Nantier
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