Sinds oktober 2007 heeft de Belgian Blue Group
een nieuwe voorzitter in de persoon van Geert De
Paepe. De Paepe (52) volgt de Luxemburger Michel
Vincent op die aan het einde van zijn mandaat was.

S

inds oktober 2007 is witblauwfokker Geert De Paepe (52) uit
het Waals-Brabantse Nivelles de nieuwe voorzitter van de
Belgian Blue Group (BBG). Voorheen was De Paepe gewoon bestuurslid en lid van de aankoopcommissie van ki-stieren. De
veehouder is eveneens bestuurder bij AWE.
Wie is Geert De Paepe?
‘Ik ben de oudste uit een gezin van elf kinderen. Mijn ouders
waren varkensboeren. Omdat al vrij vlug bleek dat overname
van het ouderlijk bedrijf niet haalbaar was, ben ik niet naar de
landbouwschool gegaan. Ik ben buitenshuis gaan werken, net
als mijn echtgenote, die eveneens uit een landbouwersgezin
komt. In 1985 hebben we ons met het gezin hier gevestigd. De
boerderij met een huiskavel van vijf hectare hebben we aangekocht, de overige 46 hectaren pacht ik van de Engelse hertog
van Wellington.’
‘We hebben een gemengd akkerbouw-kleinfruit-vleesveebedrijf
met zeventig witblauwe moederdieren, suikerbieten, mais, tarwe, gras- en weideland en aardbeien. De veehouderij is van het
type “éleveur-naisseur”: er wordt niets afgemest, alle dieren
worden mager verkocht aan een veehandelaar. Het bedrijf voert
de fokkerijbenaming “du Duc” en heeft drie stieren op het kistation van Haliba-VRV gehad.’

‘Verder ben ik jarenlang zowel lokaal, provinciaal als nationaal
actief geweest als jurylid. Alleen de nationale te Brussel heb ik
niet kunnen keuren.’
‘Tot slot ben ik volledig tweetalig Frans-Nederlands en heb ik als
hobby hardlopen. Twee jaar geleden heb ik nog de marathon
van Rotterdam uitgelopen.’
Wat zijn de ambities van de nieuwe voorzitter voor BBG?
‘Daar kan ik heel kort op antwoorden: zoveel mogelijk spermarietjes verkopen van de beste stieren, in binnen- én buitenland.’
Wat zijn dan de beste stieren?
‘Stieren die beantwoorden aan de verwachtingen van de markt.
Dat is verre van eenvoudig, want de vraag op de markt is zeer
divers. Toch hebben we al heel wat vooruitgang geboekt dankzij
onze interne selectie-index. Tachtig procent van de nieuwe kistieren kiezen we op basis van deze index die gericht is op economie: beloftevolle stieren dus met een goede bespiering, goed
gewicht en correct beenwerk, met spreiding in de bloedvoering,
met een goede moederlijn en een goede vruchtbaarheid. Via
onze selectie-index kunnen we zelfs de impact op de inteeltgraad in de populatie simuleren. Voor de overige twintig procent van de nieuwe stieren ligt het accent meer op de extreme
bevleesdheid. Wat ons momenteel in de stierkeuze hoofdbrekens bezorgt, is dat vijftig procent van de moeders de gestaltenorm van eerste categorie niet meer haalt.’
Een breed aanbod presenteren is niet gemakkelijk en geeft
aanleiding tot kritiek?
‘Och, de beste stuurlui staan altijd aan wal. Dat is van alle tijden
en dat is dus ook nu niet anders.’

Veehouders aan het roer bij de Belgian Blue Group
De Belgian Blue Group (BBG), gevestigd
in het Waalse stadje Ciney, is de spermaproducent in het Belgisch-witblauwras voor de Waalse coöperatieve vereniging AWE en de Nederlands-Vlaamse
Holding CRV (CR Delta/VRV). AWE bezit tweederde van het maatschappelijk
kapitaal, CRV éénderde.
Het bestuur van BBG wordt gevormd
door zes bestuurders waarvan er twee
afgevaardigd zijn door CRV: Hans Huijbers, voorzitter CRV, en Ate Lindeboom,
directeur fokkerij CRV. Het foktechnisch beleid wordt in hoofdlijnen uit-

gezet door twee genetische commissies,
één voor de werking in het zuivere ras
en één voor de gebruikskruising.
De commissie zuiver ras bestaat uit zes
leden waarvan twee afgevaardigd worden door CRV: Gabriel Moyaert en Willy
Vandewalle. Voor de commissie gebruikskruising, eveneens bestaande uit
zes personen, vaardigt CRV vier veehouders af. Het aankoopbeleid van de kistieren is neergelegd bij twaalf veehouders. Daarvan zijn er twee afkomstig uit
de CRV-hoek: Raf Lenaerts en Etienne
Duquesne.

BBG produceert op jaarbasis 1,2 à 1,5
miljoen spermarietjes. Zeventig procent hiervan wordt tegen kostprijs afgenomen door AWE en CRV. De rest,
vooral gebruikskruisingssperma, exporteert BBG voornamelijk naar landen binnen Europa.
AWE en CRV hebben elk hun eigen
marketing- en verkoopstrategie, inclusief de prijsbepaling van de rietjes. In
de thuismarkt Nederland-België waren
de meest afgenomen stieren in 2007
achtereenvolgens Graphite, Gamin, Felicien, Paysan en Gitan.

Het proef-, wacht-, fokstierprogramma (pwf-programma) bij
BBG loopt nu één jaar. Het lijkt erop dat het niet vlot, gezien
de weinige cijfers voor functionele kenmerken in de nieuwe
catalogus 2008. Hoe legt u dat uit?
‘Het proef-, wacht-, fokstierprogramma is nuttig, zeker voor wat
de functionele kenmerken betreft. Maar het is niet makkelijk te

‘ ’
Wij kunnen niet aan de
vraag naar nieuwe stieren
voldoen door veterinairsanitaire hindernissen

implementeren: niet dat de Waalse veehouders niet aan het systeem willen deelnemen, integendeel. Men grijpt er maar al te
graag naar nieuwe stieren, maar wij kunnen als ki-station niet
genoeg nieuwe stieren aanbieden. Wij kunnen gewoon niet aan
de vraag voldoen als gevolg van veterinair-sanitaire hindernissen, zoals ibr en blauwtong en erfelijke gebreken als CMD1,
CMD2 en nu SQT.’

CRV heeft een nieuwe algemeen directeur met veel internationale ambities. Biedt dit voor BBG en het witblauwras
nieuwe kansen op meer export?
‘Momenteel voeren we het exportbeleid in eigen beheer, overigens in samenspraak met CRV, en zie ik geen aanleiding tot het
wijzigen van die opzet. We staan natuurlijk niet afwijzend tegenover meer export. Maar de export van kruisingssperma is er
niet gemakkelijker op geworden sinds het tekort aan melk en
de hogere melkprijzen. Melkveehouders hebben nu een tekort
aan melkgevende vaarzen.’
Zit er binnenkort gesekst sperma van witblauwen in de stikstofvaten?
‘Het seksen van sperma van witblauwen staat in de kinderschoenen. We weten door de regionale vergaderingen met de veehouders in Vlaanderen en Nederland dat er een markt voor is. Ik
heb daar zo mijn persoonlijke twijfels over: witblauwen produceren sowieso al minder vruchtbaar sperma dan melkveestieren. In ieder geval gaan we momenteel na hoe het sperma van
witblauwen reageert op het scheidingsproces.’
Guy Nantier
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