P O RTR E T

Commissievoorzitter Frank Steukers voelt zich in de eerste plaats een coach

Geloven in eigen kunnen

P O RT R E T

De kersverse voorzitter van de nieuwe CRV-commissie Belgischwitblauwras, Frank Steukers, wil witblauw een belangrijkere
plaats geven binnen de organisatie dan het tot nu toe heeft gekregen. De opdracht van zijn commissie noemt hij vierledig.
tekst Guy Nantier

H

et ‘rescue team’ van radiozender Qmusic is net van het erf van het gezin Steukers in het Limburgse Borgloon.
Het hulpteam was door de dochter des
huizes gevraagd voor werk dat op het
ouderlijk landbouwbedrijf bleef liggen
vanwege de drukke kalvingsperiode.
‘De stal uitmesten’, verduidelijkt Frank
Steukers de vraag om de hulp. ‘De programmamakers van de zender vonden
het een bijzondere oproep en hebben
toegehapt. Maar veel arbeidsbesparing
heeft het niet opgeleverd. Wel hebben
we het boerenleven op een leuke manier
bij de luisteraars binnengebracht.’

Thuis naar 300 dieren
Frank Steukers (48) is recent aangesteld
als voorzitter van de nieuwe rascommissie Belgisch-witblauwras van de coöperatieve veeverbeteringsorganisatie CRV. In

goed voor 90 kalvingen op jaarbasis.’
Het teeltplan te Borgloon omvat tien
hectare mais, spelt en voederbieten en
dertig hectare blijvend grasland. Daarnaast telt het bedrijf een hectare rode
bessen en twee hectare aardbeien. ‘De
dieren kalveren hier het jaarrond af met
uitzondering van de maand juni, want
dan zijn er de examens op school en start
ook de oogst van de aardbeien.’

Prominentere plaats
Frank Steukers schreef met enkele
collega-veehouders de blauwdruk uit
van de werking voor de nieuwe rascommissie. ‘Door het opgaan van VRV in een
groter geheel liep de werking in het
witblauwras in Vlaanderen stroef, in
tegenstelling tot bij het melkvee. Met de
opstart van een rascommissie willen we
witblauw een belangrijkere plaats geven

‘Wij zijn met ons ras niet op de verkeerde
weg, maar op de goede weg’
het dagdagelijkse leven staat de landbouwerszoon al 28 jaar voor de schoolbanken als leraar veehouderij en landbouweconomie aan het provinciaal instituut
voor biotechnisch onderwijs (PIBO) te
Tongeren. Daarnaast is hij nog actief in
de lokale politiek als gemeenteraadslid.
Zijn echtgenote en zoon baten een gemengd landbouwbedrijf van vleesvee en
klein fruit uit. Sinds 1994 houden ze zestig moederdieren van het Belgisch-witblauwras in een gesloten bedrijfsvoering.
De reforme koeien worden mager verkocht aan de veehandelaar. De stierkalveren worden afgemest wanneer de marktprijs voor de nuchtere kalveren onder de
750 euro ligt. Het fokdoel op het bedrijf is
gericht op economie met focus op gewicht en hoogtemaat.
Frank schetst de historie van het bedrijf.
‘We zijn gestart met zeven kalvingen per
jaar. Via eigen aanwas hebben we de veestapel uitgebreid naar 60 moederdieren.
Er liggen nu plannen op stapel om de veehouderij uit te breiden naar 300 dieren,
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binnen de organisatie dan het tot nu toe
heeft gekregen.’
Na goedkeuring van de blauwdruk werd
Steukers gevraagd om voorzitter van de
commissie te worden. ‘Dat heb ik aanvaard. Maar ik voel mij helemaal geen
voorzitter, ik sta niet boven, maar naast
de fokkers. Ik lijd niet aan het lerarensyndroom in de zin van: ik ga u eens vertellen hoe het moet.’
‘Coach’ vindt de nieuwe voorman een
betere omschrijving van zijn nieuwe titel. ‘De nek uitsteken, ja dat wil ik wel
doen, maar wel met het doel om alle
neuzen in dezelfde richting te krijgen.’

Vierledige opdracht
De nieuwe rascommissie komt maandelijks bijeen. De opdracht is vierledig. De
commissie fungeert voor VRV als aanspreekpunt voor de werking in het ras.
Dat doet ze in nauw overleg met het
Waalse stamboek. De secretaris van het
stamboek wordt regelmatig uitgenodigd
om deel te nemen aan vergaderingen.

Naam
Titel:
Leeftijd:
Opleiding:
beroep:
veestapel:
fokdoel:

Frank Steukers
voorzitter CRV-rascommissie
Belgisch witblauw
48
regentaat land- en tuinbouw
leraar veehouderij en landbouweconomie
60 kalvingen per jaar
focus op economie (hoogtemaat en gewicht)

De commissie stelt voor CRV ook adviezen op met betrekking tot de werking.
‘Adviezen die democratisch en toekomstgericht worden genomen en die daarmee
breed gedragen zijn,’ benadrukt Frank
Steukers. ‘Zo hebben wij het berekenen
van fokwaarden, SAP online en een bedrijfsoverzicht van de exterieurbeoordeling gezamenlijk als prioriteiten naar voren voorgeschoven bij het CRV-bestuur.’
Worden natuurlijke kalvingen als toekomstperspectief gezien? ‘We moeten
met zijn allen zorgen dat natuurlijk kalven in het ras kan, met de nadruk op
kan. Dit kunnen we door bijvoorbeeld
data te verzamelen rond binnenbekkenmetingen of onderzoek te faciliteren
naar bijvoorbeeld de persdrang. Maar
daarom hoeft nog niet iedereen de stap
te zetten naar natuurlijke kalvingen.’
De derde opdracht van de commissie bestaat erin om de werking in het ras naar
een hoger niveau te tillen. Frank Steukers noemt als voorbeeld – naast een algemene registratie – een betere benutting van geboortegegevens en slachtgegevens om fokwaarden te kunnen
schatten. Maar ook een actievere participatie in het nakomelingenonderzoek
staat binnenkort op de agenda van de
commissie. ‘Nu is dat vooral een Waalse
aangelegenheid. Dat is een Vlaamse beleidsbeslissing uit het verleden. De commissie gaat de zaak opnieuw bestuderen,
daarbij rekening houdend met de budgettaire beperkingen.’

Witblauw als streekproduct
Het vierde punt is het creëren van een
economische en maatschappelijk meerwaarde voor stamboekvee. ‘De medewerking aan de erkenning van het witblauwras als streekproduct is daar een
voorbeeld van’, zegt Steukers.
Wanneer zal hij een tevreden voorzitter
zijn? Frank Steukers denkt even na. ‘Als
we op het punt zijn beland dat we in
Vlaanderen opnieuw in onszelf geloven.
Het is opvallend dat anderen ons steeds
moeten zeggen hoe goed we wel zijn.
Zelf geloven we het nooit. Wij zijn met
ons ras niet op de verkeerde weg, maar
op de goede weg.’ l
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