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Steven Van Caeneghem bouwt aan witblauwe
fokveestapel gebaseerd op diepe bloedlijnen

Van nul tot Nestlé
Met Nestlé de Saint Fontaine (v. Etna) scoorden Steven Van CaeSteven Van Caeneghem en Tiffany Maes
Via het spoelen van embryo’s
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witblauwfokkerij.
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ong, dynamisch en vooral gedreven.
Het zijn de drie kernwoorden die
vleesveehouders Steven Van Caeneghem
(30) en zijn vrouw Tiffany Maes (28) typeren. Vier jaar geleden zette het jonge
koppel gedurfde stappen in de witblauwfokkerij. ‘Je hebt mannen die continu
over voetbal spreken, hier is dat over
witblauwfokkerij’, glimlacht Tiffany.
Toch klinkt zijzelf minstens zo doorregen van witblauwinteresse.
De veestapel telt nu vijftig runderen, bestaande uit dertig raszuivere witblauwen
en twintig ontvangsters. ‘We bouwen
het veebestand langzamerhand uit’, legt
Steven uit. Net als zijn vrouw werkt hij
buitenshuis, op pakweg één kilometer

neghem en Tiffany Maes na een provinciale titel in Gistel ook op
Affligem begin dit jaar. Het verhaal achter het jonge fokbedrijf is
er een van gedrevenheid en passie voor het witblauwras.
tekst Annelies Debergh

van het bedrijf. ‘Het aantal witblauwen
neemt elk jaar toe en het aantal ontvangsters neemt evenredig af. De bedoeling is
om verder uit te breiden. Onze stal biedt
ruimte voor honderd runderen. Die zien
we in de toekomst graag vol.’

Nieuwbouw als uitgangspunt
Steven en Tiffany stampten hun witblauwfokbedrijf van nul uit de grond. De
gebouwen namen ze over van Stevens
grootouders. ‘We besloten meteen om
een nieuwe stal te zetten. De oude
bindstal was in onze ogen te arbeidsintensief. Zeker door de combinatie met
buitenshuis werken was het nodig om in
arbeidsgemak te investeren.’
De oude bindstal werd gedeeltelijk verbouwd en doet nu vooral dienst voor
de huisvesting van jonge kalveren. In de
resterende bindplaatsen melken Steven

en Tiffany de ontvangsters en vinden
ook de keizersnedes plaats. Voor de rest
van de tijd lopen alle dieren los.
De nieuwe stal is met een aaneenschakeling van diepstrooiselboxen flexibel ingericht en gebaseerd op een doorschuifsysteem. ‘De looppaden worden elke
week leeggehaald en weer met zaagsel
ingestrooid om uitglijden te voorkomen’,
zegt Steven in de brandschone stal. ‘In
de weideperiode, wanneer de dieren allemaal buiten lopen, maken we tijd om
de stal met de hogedrukreiniger helemaal schoon te maken.’
Boven de boxen bestaat de mogelijkheid
een strovoorraad aan te leggen op strozolders. ‘We houden ons eraan om het
stro nooit tot in de nok te leggen en gangen tussen de strovoorraad te voorzien
om de verluchting van de stal niet te belemmeren.’

De industriële witte natriumlampen zorgen voor extra sterke verlichting. Ook de
verschillende afstand tussen de houtlatten van de spaceboarding valt op. ‘De
ruimte varieert naargelang de leeftijdscategorie. Bij jongere dieren zijn de latten nauwer geplaatst om tocht en inval
van koude lucht te voorkomen.’
De boerderij telt momenteel twintig hectare. Het teeltplan bestaat uit blokken
van vier hectare met de akkerbouwteelten suikerbieten, aardappelen en tarwe
en de ruwvoerteelten mais en gras. ‘We
telen ook elk jaar een halve hectare
spelt’, voegt Steven daaraan toe. ‘We
pletten de spelt op het bedrijf van mijn
vader hier even verderop. Het is een idee
dat we hebben opgepikt uit Wallonië en
dat bevalt goed.’

Bloedlijnen van nul opgebouwd
Ook de veestapel is op eigen kracht opgebouwd. Alles begon met de aankoop van
enkele dieren op het fokbedrijf van de
familie Gaillard in Tohogne. Daarvan
wonnen Steven en Tiffany embryo’s die
vervolgens zijn ingeplant in ontvangsters. Onder meer Anemone de Tohogne
(v. Orvet), moeder van Radarbroers en kistieren Escadron en Décisif de Tohogne,
kwam zo in Avelgem terecht. ‘Met haar
dochter hebben we onze eerste stappen
gezet op de keuring in Deinze. Ze werd
eerste in haar reeks.’
Folklorique, een Emigrételg, was een andere fokkoe die tijdens het bezoek bij
Gaillard indruk maakte. ‘We wilden Folklorique graag kopen en toevallig liep de
moeder erbij. Dauphine stak erbovenuit
in hoogtemaat en lengte, dus besloten
we haar ook mee te nemen. Bijna alle

bloed in onze stal komt bij Gaillard en
Luc Mahoux vandaan.’
Ondanks het jonge verleden liepen hier
al talrijke grote witblauwnamen. Soedan
de Radelinga (v. Brulot), moeder van kistier Itou de Saint Fontaine (v. Emigré), is
er een van. Maar ook Rutine de Radelinga (v. Radar SF), Eveillé de Tohogne (v.
Benjamin de Tohogne), Ile de Centfontaine (v. Esperanto) en Excellence de la
Source (v. Emigré) komen ter sprake.
‘Sommige koeien heb ik zelf enkel twee
keer gespoeld en vervolgens alweer doorverkocht. Op die manier wist ik me van
één ding te verzekeren: nu komt elk dier
in onze veestapel uit goed bloed voort.
Voor de opbouw van een fokveestapel is
de basis ontzettend belangrijk. Zonder
een goede origine kom je er nooit.’
Horticole de Saint Fontaine (v. Emigré),
een kleindochter van de befaamde Définition du Fond de Bois, is een van de
laatste aanwinsten. De nu zeven jaar
oude fokkoe staat er nog goed voor en
wordt omschreven als een ‘elegante fokkoe’. ‘En toch fokt ze heel anders dan
Folklorique’, zegt Steven. Met waardering spreekt hij over zijn andere spoelkoe. ‘Horticole zit meer in de richting
van het economische type. Folklorique
fokt meer in de richting van het prijskamptype.’
In zijn eigen fokkerij vindt Steven lengte
en gestalte belangrijk, maar streeft hij
tegelijk ook het fijne vleestype na. ‘Ik
wil er vooral een goede origine bij hebben. Ik zoek diepe bloedlijnen, gebaseerd
op sterke moederlijnen.’ Nestlé de Saint
Fontaine (v. Etna), vorig jaar provinciaal
kampioen en recenter kampioen in Affligem, is een mannelijk voorbeeld dat

bij de fokkerijfilosofie aansluit. ‘We bereiden hem nu voor Libramont voor.’
Behalve enkele drachten van Nestlé
werkt Steven met een variatie aan stieren. Genièvre, Lasso, Germinal, Davidson, Etna, Imperial, Kimono en Héroïque
zijn enkele ingezette vaderlijnen. De huidige generatie ki-verervers omvat Gitan,
Harrison, Obus, Odilon, Joker de Fooz en
Morose. ‘Ik zoek stieren met zo min mogelijk afwijkingen.’

Puntjes op de i zetten
Met topfokkerij in het achterhoofd zoekt
dit vleesveehouderskopppel naar perfectie en dat geldt vooral op managementniveau. ‘Als een koe tijdens de werkuren
moet kalven, komen we beide naar huis’,
luidt een gepassioneerde Tiffany. Een
maand voor het kalven worden koeien
standaard bijgevoerd. Behalve anderhalve kilo spelt krijgen de dieren in die
periode ook anderhalve kilo krachtvoer.
‘Vaarzen worden bijgevoerd tot de eerste
kalving op 24 of 25 maanden. Alleen op
die manier kunnen dieren zo vroeg voor
de eerste keer kalven.’
Een adequate schurftbehandeling van
het vee is naast vaccineren tegen bvd en
ibr standaardprocedure op dit bedrijf. Bij
de kalveren jonger dan een maand voeren Steven en Tiffany drie keer melk per
dag. Een week na de geboorte krijgen de
kalveren kalvervlokken en hooi toegediend naast de melk. Biest wordt standaard gecontroleerd op een voldoende
hoeveelheid antistoffen aan de hand van
een biestmeter. Steven: ‘We hebben een
goede dierenartspraktijk in de buurt.
Goede bedrijfsbegeleiding is ontzettend
belangrijk.’ l

Links en rechts twee Etnatelgen van
Horticole de Saint Fontaine, in het midden
een Germinaldochter van Folklorique
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