S T U D I E C L U B

Onafhankelijk Westhoek Holsteins al twintig jaar lang bron van informatie

Vlaamse studieclub jubileert
In 1990 richtte een tiental enthousiaste melkveehouders de VZW Westhoek Holsteins op. De vereniging voor zwart- en roodbontfokkers telt inmiddels zo’n tweehonderd leden uit West- en deels
ook Oost-Vlaanderen. Dit jaar viert de melkveestudieclub zijn twintigjarig bestaan. Enkele leden
van het eerste uur vertellen wat de organisatie voor hun bedrijf betekent.
tekst Annelies Debergh

Alain Vermeersch: ‘Verder leren
kijken dan het eigen bedrijf’

Wim Verdonck: ‘Ervaringen
uitwisselen over stalbouw’
Voor de bouw van zijn nieuwe melkveestal haalde melkveehouder Wim Verdonck veel informatie uit de contacten die hij heeft via de studiedagen van Westhoek Holsteins. Voorbeeld bij uitstek was de rondreis waarbij ze vijf
bedrijven met vijf verschillende typen automatische melksystemen bekeken. Die ervaring trok de familie Verdonck
over de streep om zich op een melkrobot te focussen. In de
nieuwe melkveestal is ruimte voorzien om in de toekomst
automatisch te melken. ‘Nu melken we voorlopig nog in de
oude stal.’
Voor de nieuwbouw woog Wim Verdonck verschillende
ideeën tegen elkaar af. ‘Het voordeel van een club als deze
is dat je met veel gespecialiseerde melkveehouders in contact komt. Zo kun je raad vragen en ideeën uitwisselen over
onder meer licht, lucht, maten van ligboxen en soorten
matten. Die praktijkervaring delen helpt om op de goede
weg te komen.’ Het was onder meer de reden waarom niet
windzeil maar spaceboarding aan de zijmuren verscheen.
De zuidwestkant voorziet in minder open ruimte tussen de
latten dan de noordoostzijde. ‘Een collega-boer gaf aan dat
ik rekening moest houden met het winderige klimaat in
onze regio de Westhoek. Dat soort adviezen hielpen me bij
het tot standkomen van het uiteindelijke stalconcept.’
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‘Westhoek Holsteins is voor mij vooral een bron van onafhankelijke info.’ Alain Vermeersch uit Houtave verwijst naar de
avondvergaderingen over uiteenlopende thema’s: van voeding
en gezondheidsmanagement tot economie. ‘De bestuursleden
zijn zelf ook boer. Die praktische kijk zorgt ervoor dat de organisatie snel kan inspelen op actuele thema’s.’
De fokstudieclub als organisatie van en voor de melkveehouder verruimt ook de horizonten. De studiereizen noemt de
melkveehouder daarin een voornaam element. ‘De reizen zijn
erg belangrijk’, stelt Alain Vermeersch. ‘Wanneer je altijd op je
eigen bedrijf blijft zitten, word je snel enger van geest. De studiereizen bieden de kans om een goed beeld te vormen van de
melkveehouderij in West-Europa en de rest van de wereld. Je
leert de voor- en nadelen zien van melkveehouderij in andere
landen en van grote bedrijven. Je leert in andere perspectieven
te denken en dat zet ook aan tot nadenken over je eigen bedrijfsvoering.’
Reflecteren over bepaalde beslissingen binnen de eigen bedrijfsvoering werkt volgens Alain Vermeersch net zo stimulerend. Dat geldt evenzeer voor het contact tijdens vergaderingen met collega-melkveehouders uit de streek. ‘Je zit samen
met een groep mensen die allemaal progressief denken. Het
contact met deze gedachtegenoten stimuleert de ambitie.’
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Roger Masscheleyn: ‘Extra bagage voor bedrijfsontwikkeling’
Melkveehouder en Westhoek Holsteinsbestuurslid Roger Masscheleyn uit Adinkerke is deelnemer van het eerste uur en gaat
prat op de veelzijdigheid van de organisatie. ‘De bestuursleden
staan zelf allemaal in de praktijk, kennen de knelpunten van
de sector en kunnen via thema-avonden op zoek naar de gewenste informatie. Intern bestuursoverleg bepaalt welk thema
het meest actueel is en welke spreker daar het best voor in
aanmerking komt.’
De sprekers komen van overal. ‘Bij Westhoek Holsteins geldt
een vrij woord. De club heeft door de jaren heen zijn onafhankelijkheid kunnen behouden en dat is een voordeel.’
‘Belangrijk vind ik ook dat we het boerenhart voor de koeien in
leven hebben kunnen houden.’ Zowel op de tweejaarlijkse
jongveeshow als op de tweejaarlijks Vlaamse Koeparade treedt
Roger Masscheleyn op als speaker. ‘We kunnen wel alles in
functie van economie zien maar het is ook belangrijk dat kinderen, jongeren, maar ook buitenstaanders de gedrevenheid
van de melkveehouderij meekrijgen.’
De deelname aan de diverse vergaderingen en studiereizen betekenden voor Roger Masscheleyn vooral extra bagage voor de
verdere ontwikkeling en groei van het eigen bedrijf. ‘Melkveehouderij is niet een plaatselijk iets. Met de eendaagse en meerdaagse reizen houd je een brede kijk op de sector.’
Een van de eerste studiereizen met Westhoek Holsteins naar de
Vendée in Frankrijk resulteerde in blijvende contacten. ‘Nog
elk jaar hebben we op ons bedrijf een stagiair uit die regio. Dat
zijn van die aangename zaken.’

Dries Lahousse: ‘Liefhebberij voor de fokkerij via de jongveeshow’
‘Als ik aan Westhoek Holsteins denk, is de tweejaarlijkse jongveeshow het eerste wat bij me opkomt.’ Melkveehouder Dries
Lahousse uit Elverdinge kan zich zijn eerste deelname nog herinneren alsof het gisteren was. Hij was toen acht jaar oud.
‘Sindsdien heb ik geen enkele editie gemist.’
Dries Lahousse heeft Westhoek Holsteins van kindsbeen meegemaakt. ‘Ik heb altijd meegedaan aan de jongveeshow, ook nu
nog. Eerst was dat alleen met kalfjes voorbrengen, later was
dat ook met klaarzetten voor de show en nu prepareer ik de
kalveren voor kinderen uit de buurt. Voor het imago van de
sector en voor de liefhebberij zijn jongveeshows en fokveedagen schitterende initiatieven.’
De jongveeshows zijn telkens weer memorabele momenten.
‘Daar heb ik de liefde voor fokkerij meegekregen’, stelt Dries.
‘Het heeft me doen inzien dat koeien fokken om veel meer
draait dan alleen inet en productie. Een goed exterieur met
sterke benen, kwaliteitsvolle uiers en veel macht en capaciteit
in het frame zijn net zo belangrijk als productie.’
Maar ook op andere managementvlakken pikte Dries Lahousse
graantjes mee uit studiereizen van Westhoek Holsteins in
Frankrijk en Nederland. ‘Alleen al op de bus leer je uit de contacten met andere melkveehouders.’
Voor studiedagen geldt dat net zo goed. De jonge melkveehouder verwijst naar een studiedag met melkveevoedingsdeskundige Aart Malestein. Een aantal veehouders bracht het melkveerantsoen voor beoordeling mee. ‘Die praktische insteek was
erg interessant, daar leer je veel van. Zo ben ik daarna veel beter gaan letten op de structuur in ons melkveerantsoen.’
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