In het februarinummer presenteerde VeeteeltVlees
het voorstel van het Belgisch-witblauwstamboek
over de verhoging van de hoogtemaatnorm, dat op
de bestuurstafel ligt. Een belronde door Vlaanderen
en Nederland leert dat de maatregel, alhoewel laat,
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kracht, lengte en gestalte. Tussen haakjes,
lengte is ook verdwenen als gevolg van de
race naar extreme bespiering. Vooral het
fokken van meer rugbespiering en een
ronde rib is debet aan de huidige, mindere lengte.’
Ook de voorgestelde leeftijdsdrempels
vindt de West-Vlaming prima. ‘Als de
norm geldt vanaf een leeftijd van tien
maanden houden we straks door een nog
meer krachtvoerrijke voeding geen fokdier meer over. Kijk, we hebben dit voorjaar al achttien dekstieren verkocht, dan

de kant niet opgaan van het blonde
d’Aquitaineras. Dan wisselen we bespiering in voor een smaller dier. Je kunt geen
twee ruggen halen uit één varken.’ De
veehouder bezit zo’n 50 witblauwen in
Nijkerk. Daarnaast heeft hij een veehandel en een autorijschool. De stierkalveren
van het bedrijf gaan naar de kalvermesterij van de Van Drie Groep. De vrouwelijke
uitstootdieren gaan naar een particuliere
afmester die ze aflevert aan de keurslager
op 580 à 600 kilogram geslacht gewicht.
Een verplichte verhoging van de norm

‘Door meer volume in het dier te fokken
denkt men hier in Nederland ook de
breedte van het bekken te verhogen om
zo de weg vrij te maken voor natuurlijke
geboorten. Maar zonder keizersnede
sterft het witblauwras uit.’

bij de meeste veehouders zeer welkom is.

Z

owel bij de stieren als bij het vrouwelijk
vee gaat het gewicht in het Belgisch-witblauwras erop achteruit. Dat is een realiteit.
In het ras moet weer een hoger gewicht nagestreefd worden maar met behoud van de
kwaliteit, is een veelgehoorde opmerking. De
raad van bestuur van het rasstamboek gaat
daarom de algemene ledenvergadering voorstellen om de hoogtemaatnormen aan te
scherpen (zie kader). De meeste veehouders
heten de maatregel van harte welkom.

Veehouders spreken
‘Voorstel verhoging hoogtemaatnorm in witblauw laat’
Jean-Pierre Bral bezit in het West-Vlaamse Oedelem 160 stuks witblauwen. De mannelijke
dieren zet hij voor tachtig procent af als dekstier. De overblijvers mest hij net als alle
vrouwelijke reformedieren ter plaatse af op
basis van veel ruwvoer en zelfgemengd
krachtvoer. Voor zijn afnemer, een vleesgrossier, is het ideale geslacht gewicht 500 kilogram op 20 maanden voor stieren en 600 kilogram voor vrouwelijke runderen.
Jean-Pierre Bral: ‘Ik vind het een zeer goed
voorstel om de hoogtemaatnorm te verhogen. Voor mij mocht er bij de norm voor eerste categorie zelfs twee centimeter bij. Maar
eigenlijk is het voorstel laat. Het is toch al langer genoegzaam bekend in de fokveebranche
dat veehouders “groot en lang” vragen. Hier
in de streek kruisen de veehouders daarom
veel in met het maine-anjouras. Wij kunnen
als witblauwfokkers met de huidige gang van
zaken die concurrentie niet aan. In de jaren
tachtig en negentig haalden we nog 1,8 tot 2
kilogram groei per dag. Nu mogen we al blij
zijn als we gemiddeld 1,5 kilo realiseren. Het
doel in het ras moet zijn een dikbil met groei-

hoor je toch wel wat. Veehouders wensen
geen extreme dieren meer die nauwelijks
ruwvoer kunnen verwerken. We moeten
vermijden dat het ras eindigt zoals het
Piétrainras bij de varkens.’

Boeren niets opleggen
Gerrit Geitenbeek, bestuurslid van het
Nederlands witblauwstamboek, ziet het
helemaal anders. Hoogtemaat vindt de
Gelderse fokker belangrijk, maar hij is
niet voor een verhoging van de huidige
normen. Gerrit Geitenbeek: ‘We mogen

voor het stamboekvee ziet Geitenbeek al
helemaal niet zitten. ‘Goed, we moeten
geen minidieren gaan fokken, maar het
moet uit een vrijwillige hand komen. Leg
de boeren niets op, maar geef als stamboek wel advies aan de ki-centra om iets
grotere dieren op de ki-stations aan te
voeren. Dan komt er vanzelf iets meer
hoogtemaat in het ras.’
Geitenbeek is er trouwens van overtuigd
dat gewicht niet de ware reden is om de
hoogtemaatnorm in het ras te verhogen,
wel de problematiek van de keizersnede.

Voorliggend voorstel verhoging hoogtemaatnorm
Op de raad van beheer van het Belgischwitblauwstamboek werd beslist om het
volgende voorstel aan de algemene vergadering van fokkers voor te leggen:
– een verhoging van de schofthoogtenorm voor stieren van eerste categorie
met 1 centimeter vanaf 2010 en dit
vanaf de leeftijd van 24 maanden.

– een progressieve verhoging vanaf
2009 van de toelatingsnorm voor stieren met 1 centimeter voor de leeftijdscategorie 15 tot 18 maanden en plus 2
centimeter vanaf 18 maanden.
De hoogtemaatnormen voor vrouwelijke dieren blijven voorlopig ongewijzigd.

Red het witblauw
‘Tegen 2010 is de trein al lang gepasseerd.
De normen komen veel te laat.’ Dat is de
samenvattende visie van Camille Wouters. Wouters bezit een stamboekgeregistreerd veekoppel van 220 tot 230 stuks in
het Limburgse Neerrepen. Alle runderen
worden ter plaatse afgemest. De stieren
worden afgezet onder label van een grootdistributeur, het afgemeste vrouwelijk
vee gaat naar een vleesgrossier die slagers
belevert. ‘Stieren moeten vanaf de geboorte goed groeien om op zestien tot zeventien maanden 450 kilogram geslacht
te wegen. Dat levert jong, uniform mals
vlees. Boven dat gewicht of die leeftijd
haalt de aankoper van de grootdistributeur zijn neus op. Ook vrouwelijk vee
moet snel groeien wil je het op gewicht
kunnen insemineren en laten afkalven op
twee jaar. Snelle groeiers moeten we dus
fokken.’
Camille Wouters is lid van de sectorvakgroep vleesvee en kalveren bij Boerenbond. De sectorvakgroep buigt zich momenteel over een actieplan met de slogan
‘Red het witblauw’. Hiermee wil ze stappen zetten naar een economische rundvleesproductie op basis van een bijgestuurd witblauwras. Het advies van Wouters aan de bestuurders van het stamboek
laat dan ook niets te wensen over: ‘Stop
met het praten over de kampioenen van
de prijskampen. Laten we de prijskampen
maar een tijdje stilleggen. In het bestuur
van het stamboek is het belangrijker om
veel meer te gaan denken aan het slachtvee. En snel. Anders denk ik én vrees ik
dat de grootdistributie het Belgisch-witblauwras opzijschuift.’
Guy Nantier
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