Familie Weymiens: ‘Op een veiling zie je
alles, goede en minder goede dieren’

In de bedrijfsvoering van de familie Weymiens staat deelname
aan prijskampen centraal. Zowel op roodbont- als op zwartbontterrein
leverde dit al diverse successen, met afgelopen jaar een hoofdrol
voor de volle zussen uit de Bernadettekoefamilie.
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et een gemiddeld aantal van 84,1
punten voor algemeen voorkomen
prijkten de 21 zwartbonte vaarzen van
Roger (53), Kris (51) en hun zonen Wim
(26) en Stijn (21) Weymiens uit Rumst
hoog in de Vlaamse exterieurstatistieken
dit jaar. Maar de familienaam Weymiens
was afgelopen boekjaar ook te vinden
bij de exterieurgemiddelden roodbont.
Dertien roodbonte vaarzen werden ge-

Bernadette 101 (v.
September Storm)
kreeg de maximale
vaarzenscore

middeld met 84,7 punten ingeschreven.
‘Ons fokdoel staat in het teken van koeien
fokken voor deelname aan prijskampen’,
stelt Roger dan ook onomstotelijk vast.

‘We fokken op exterieur omdat we plezier willen beleven aan het melken van
koeien’, vult Wim hem aan. ‘Ik vind het
prachtig om in de melkput een kwartier
naar een mooie koe te kijken, maar koeien met een te diepe uier of slecht beenwerk zie ik het liefst binnen twee minuten weer de melkput uitlopen. We willen
gewoon genieten van onze koeien.’

Verkoop oude koeien
Het fokken van mooie koeien mag gespreksonderwerp nummer één aan de
keukentafel zijn, de bedrijfsontwikkeling
heeft er niet onder te lijden. In Rumst,
net onder Antwerpen, melkt de familie
Weymiens inmiddels 110 koeien op een
oppervlakte van 105 hectare. De in 1980
omgebouwde ligboxenstal onderging
twee jaar geleden een metamorfose om
meer licht en lucht aan te brengen en
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Stierkeus dankzij veilingen
Het rollend jaargemiddelde bij een gemiddelde leeftijd van 4.04 jaar bedraagt
momenteel 7960 kg melk met 4,20% vet
en 3,40% eiwit. ‘We fokken niet op pro-

je de beste nakomelingen van een stier,
maar op een veiling zie je alles, zowel
goede als minder goede dieren, en dat
geeft voor ons een beeld van hoe een stier
fokt.’ Een van de stieren waarvan de familie Weymiens rietjes kocht naar aanleiding van eigen waarneming is de Duitse
stier Ramos. ‘Op de veiling in Osnabrück
hadden alle Ramosdochters zonder uitzondering enorm beste uiers. We zagen
ook dat hij dochters vererft met een minder sterk showtype, maar we hebben rietjes gekocht voor framekoeien waarbij we
de uiers willen verbeteren.’

Combinaties herhalen
Ook prijskampen laten zien hoe stieren
fokken. Lokaal, regionaal en het liefst
ook nog internationaal nemen vader en
zoon met eigen dieren graag deel.
Aan de lokale kalverprijskamp in Zandhoven namen ze afgelopen jaar met meer
dan twintig kalveren deel. ‘Het is een
hobby waaraan we enorm veel plezier be-

De kracht v an herhaling
Gezusters Bernadette van familie Wey miens klaar voor nieuw keuringsseizoen
voor komend jaar staat de renovatie van
de ligplaatsen op het programma.
Op de 23 hectare huiskavel vormt gras
voor weidegang het belangrijkste gewas,
op de overige percelen wordt naast mais
ook graan voor eigen krachtvoergebruik
ingezet. ‘Het bedrijf is niet ideaal ingedeeld, we hebben het land op diverse locaties’, legt Roger uit. ‘Dat betekent veel
trekkerwerk. We besteden het inkuilen
en maishakselen aan de loonwerker uit,
maar toch maken onze vier trekkers ieder jaar zeker zevenhonderd tot duizend
uur.’
Ondanks de grote inspanningen op het
land willen vader en zoon zich beslist
geen machineboeren noemen. Integendeel. ‘De koeien staan op één. We willen
koeien waarmee we makkelijk kunnen
werken. Daarom verkopen we ook snel
onze oudere koeien. Jonge koeien hebben minder problemen met melkziekte,
celgetal of vruchtbaarheid. Veel koeien
vertrekken hier al na één lijst naar veehouders in de buurt, waardoor wij weer
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met plezier een nieuwe vaars kunnen
aanmelken.’
Het werken met jonge koeien – nagenoeg
alle vaarskalveren worden aangehouden
– verklaart ook het grote aantal vaarzen
(21 zwarte, 13 rode) dat afgelopen jaar
werd ingeschreven. ‘Dit jaar hadden we
iets meer zwartbonte vaarzen, maar in de
totale veestapel is de verhouding tussen
rood en zwart gelijk’, legt Wim uit. ‘Dat
proberen we zo te houden. Zwartbonte
koeien krijgen zwarte stieren als partners, roodbonte koeien paren we met
roodbonte stieren en soms krijgen ook
roodfactorstieren een kans.’ Een voorkeur voor kleur blijkt er niet te zijn. ‘Voor
ons maakt kleur niet uit, goede koeien
hebben geen kleur.’

ductie’, zo laat Roger weten. ‘We zorgen
er uiteraard wel voor dat we exterieurstieren die de productie niet verhogen,
inzetten op melkrijke koeien. Zo vinden
we de paring Faber keer Stadel erg passend. De productie-ijver van Faber en de
aanhechting van de uier en de kracht in
het skelet van Stadel vullen elkaar perfect aan.’
In het inseminatievat zitten voor de roodbonte tak genen van Classic, Faber, Talent
en September Storm. Goldwyn, Lheros,
en Mr. Samuelo krijgen bij de zwartbonte
koeien kansen. Gebruik van een paringssysteem maakt Weymiens niet. ‘We proberen bij een koe de minst goede eigenschap te bepalen en zoeken vervolgens
een stier die die eigenschap het best corrigeert’, vertelt Wim.
Vader en zoon gaan verder dan alleen het
bestuderen van fokwaarden en koefamilies achter een bepaalde stier. ‘We kijken
graag rond op veilingen’, vertelt Roger.
‘Tijdens een dochtergroeppresentatie zie

leven’, legt Wim uit. Zelf treedt de jonge
veehouder ook enkele malen per jaar op
als jurylid.
Successen behaalden ze dit jaar met de
zwartbonte excellente keuringsvedette
Coboy. De dochter van de eigen stier Lenard (v. Brock) won afgelopen jaren diverse titels. In Oostmalle veroverde ze afgelopen zomer het seniorenkampioenschap. Een echte fokkoe is ze vooralsnog
niet gebleken, maar daarvoor verwijst
Wim naar Bernadette 8 (v. Red Marker).
De met 88 punten ingeschreven Red Markerdochter is er zelf niet meer, maar ze
bracht drie jaar achtereen een prachtig
kalf in de combinatie met September
Storm. ‘Wanneer wij denken dat een
combinatie geslaagd is, dan blijven we
die herhalen’, vertelt Wim. De paring resulteerde afgelopen jaar in de maximale
vaarzenscore van 89 punten voor Bernadette 101, die zelf recent een tweeling
gaf. Bernadette 101 won in Oostmalle de
vaarzenklasse, terwijl haar één jaar jongere zuster overtuigde bij de ongekalfde
vaarzen. Voor het jongste volle zusje, nu
een half jaar oud, zijn daarom de verwachtingen hooggespannen. Wim glundert al bij de gedachte: ‘Het zou toch
prachtig zijn als we ze volgend jaar alledrie mee kunnen nemen naar een prijskamp.’
Jaap van der Knaap

Els (v. Stormatic), 87 punten
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