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Het ‘Hof Terline’, hofleverancier van hooggepunte
dekstieren, boert met de bascule

Eveline en Willem
Demaegdt
Het aanbod aan dekstieren plaatst Willem
Demaegdt vanwege het
klantengemak op de zoekertjessite Kapaza.be.
Actviteiten:
Ras:
Aantal stuks:
Bedrijfsmotto:

D

Met economisch
realisme fokken
Keiem (Diksmuide)

half gesloten vleesveehouderij
Belgisch witblauw
240
wegen en klantengemak

erek Hof Terline (v. Raciste) met 89
punten, Damon Hof Terline (v. Genièvre) met 88 punten, David Hof Terline (v. Fanion) en Boyd Terline (v. Liseron), beide met 87 punten. Met deze
vier eigengefokte stieren was Willem
Demaegdt uit Keiem hofleverancier van
hooggepunte witblauwe stieren in het
tijdvak 2009-2010. Een specifiek recept
om tot deze opmerkelijke prestatie te

Met vier eigengefokte dieren in de toplijst van hooggepunte
stieren is Willem Demaegdt hofleverancier 2009-2010. ‘De
moederlijn is belangrijker dan de vaderlijn.’ Naast fokker van
klasbakken is hij ook een man van technische kengetallen.
tekst Guy Nantier

komen heeft de West-Vlaming niet. Willem Demaegdt (37): ‘Ik zou niet weten of
ik iets speciaals doe. Ik selecteer niet anders in mijn vaarskalveren dan in mijn
stierkalveren. Ik heb eerlijk gezegd liever
een vaarskalf dan een stierkalf. Mijn fokdoel is bovendien vrij simpel: ik wil op
het einde van de rit koeien overhouden
die driemaal gekalfd hebben en op vijf
jaar ouderdom 900 kilogram wegen.’

‘Eén feit is mij na al die jaren wel duidelijk’, vervolgt Demaegdt. ‘De hooggepunte dieren komen altijd voort uit onze
beste koeien.’ De fokker geeft als voorbeeld David Hof Terline. De stier heeft
als grootmoeder Judith. ‘Deze Acajou
de Sommedochter uit een Jaloux de
l’Orgelotmoeder woog op haar top 1050
kilogram en liep tien jaar geleden mee
op de nationale in Brussel’, aldus De-

Derdekalfskoe Bianco
(v. Groom) is een modeltype
op het Hof Terline
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De eigengefokte Empirezoon
Eli (87,9 punten) is één van
de drie natuurlijk dekkende
stieren te Keiem
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maegdt. Judith was jarenlang het paradepaardje van mijn vader.’

Sleutelrol voor bascule
De basis van de huidige fokkerij op het
Hof Terline werd gelegd eind jaren tachtig met aangekocht fokmateriaal uit
Vlaams-Brabantse fokbedrijven gecombineerd met embryowinning en -transplantatie. ‘Mijn vader molk een kleine
zeventig holsteins’, zegt Willem Demaegdt. ‘Einde jaren tachtig maakte hij
de omslag naar een gesloten vleesveebedrijf. Hij had naar eigen zeggen geen
liefhebberij meer in het melken. Hij legde de basis voor ons huidige succes.’
Zeven jaar geleden namen Willem en
echtgenote Eveline de fakkel op het bedrijf over. Bewust werd ervoor gekozen
dat Eveline buitenshuis bleef werken voor
inkomenszekerheid. ‘Het is een noodzaak
voor jonge beginners. De druk op de sector is groot, de winstmarges klein.’
Groeien zit er voorlopig niet in. ‘Wij focussen ons de eerstkomende jaren op arbeidsgemak. De huidige 240 stuks tellende veestapel is meer dan een voltijdse
activiteit voor één arbeidskracht. In piekperioden steekt mijn vader daarom nog
een handje toe en combineert Eveline,
naast de zorg voor de vier kinderen, de
deeltijdse baan buitenshuis met de administratie van het bedrijf.’
Naar arbeidsgemak toe wordt op het bedrijf nu gewerkt met lasagnekuilen van
mais en gras, dat in de winter wordt verstrekt via een voermengwagen met triti-

cale, bijproducten en mineralen. Ook
werd een behandelstraat in combinatie
met de bascule gerealiseerd. ‘Wegen,
scheren en ontwormen kan nu in één
veebeweging. De bascule heeft hier op
het bedrijf trouwens een sleutelrol.’
Terug naar de fokkerij. In de beleving
van de West-Vlaming is de moederlijn
belangrijker dan de vaderlijn. ‘Zowel
voor de eigen dekstieren als voor de kistieren leg ik mij toe op de moederlijn.
Langs moederszijde moeten de koeien
groot en correct zijn. Tachtig punten
voor beenwerk is een minimum. Nadien
onderzoek ik of de pedigree gemakkelijk
in gebruik is op onze veestapel om inteelt te vermijden.’ Natuurlijk dekkende
stieren worden ingezet bij de koeien.
Kunstmatige inseminatie is aan de orde
bij vaarzen. ‘Van het gebruik van proefstiersperma ben ik geen fan. Ki-stieren
moeten eerst driemaal in de catalogus
hebben gestaan vooraleer ik er sperma
van aankoop’, zegt Demaegdt.

Waarheidsgetrouw beeld
De bedrijfsvoering in Keiem is half gesloten. Stierkalveren worden aangehouden
en verkocht als dekstier, zo’n vijftien
stuks op jaarbasis, of worden afgemest.
De vaarskalveren worden aangehouden
als vervangingsvee – vervangingspercentage 33 procent – of gaan eveneens in de
afmest. Op jaarbasis worden 25 stieren
en 40 vrouwelijke dieren afgemest, de
stieren onder Procervicq-label en de
vrouwelijke dieren onder Meritus-label.

De stieren wegen gemiddeld 750 kilogram op 20 maanden ouderdom. De
vrouwelijke reformedieren wegen 800
kilogram op een leeftijd van vier jaar of
900 kilogram op vijf jaar.
Willem Demaegdt is naast fokker van
mannelijke klasbakken ook een man
van technische kengetallen, die hij genereert met een managementprogramma.
Gewicht eerste bronst: 350 kilogram op
13 à 14 maanden. Leeftijd eerste afkalving: 27 maanden. Gewicht eerste afkalving: 600 tot 650 kilogram. Tussenkalftijd:
402 dagen. Aantal levend geboren kalveren per aanwezige zoogkoe: 94. Uitval geboorte eerste levensjaar: 8,5 procent. ‘Ik
wil een waarheidsgetrouw beeld van
mijn bedrijf hebben.’

Kopersgemak
‘Eveline zorgt voor de input van de basisgegevens’, voegt Willem eraan toe. ‘De
computer is niet zo mijn ding, mijn
werkmateriaal bestaat uit een notaboekje en de gsm.’ Het verhindert Willem
niet om gebruik te maken van het internetgebeuren. Regelmatig laat hij het
aanbod van dekstieren met foto plaatsen
op de zoekertjessite Kapaza. ‘Dat werkt
vlot’, verhaalt hij. ‘Ik schat dat het gebruiksgemak van internet drempelverlagend werkt voor de verkoop.’
En om het kopersgemak nog te versterken wordt op Hof Terline gedacht aan
een uitloopweide voor de stieren aan de
straatkant. Willem Demaegdt: ‘Eén regel
geldt steeds bij mij: kijken kost niets.’ l
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