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Gincia, het economisch
prototype op het fokbedrijf
‘du Haut d’Arquennes’

Géry Van Isacker combineert het fokken van
luxevlees met topmelken

Op twee fronten
Het Henegouwse fokbedrijf ‘du Haut d’Arquennes’ is een topper zowel in het vleesveegebeuren als in het melkveegebeuren.
Mimosa en Gincia du Haut d’Arquennes worden klaargestoomd
voor de nationale confrontatie op Agribex te Brussel.
tekst Guy Nantier

H

et bedrijf ‘du Haut d’Arquennes’ in
het gelijknamige Waalse Arquennes
onder de hoofdstad Brussel in de drukte
van een oktobermaand: het is even laveren tussen de gebouwen op zoek naar
hun eigenaar, Géry Van Isacker.
‘Je zal hier met uitzondering van Gincia
geen oude koeien aantreffen’, zegt de
witblauwtopfokker bij de begroeting.
‘Wij hebben hier geen zoogkoeienquotum, want we produceren te veel melk.
Bovendien worden de dieren hier sowieso na twee kalvingen afgevoerd, omdat
de groei er dan uit is. Witblauwen zijn
dan niet rendabel meer.’
De veestapel ‘du Haut d’Arquennes’ telt

60 witblauwe moederdieren en 60 holsteinkoeien. De totale veestapel is 320
dieren groot. Het bedrijfsareaal omvat
95 hectare, waarvan twee derde akkerland (mais, aardappelen, suikerbieten,
tarwe en Italiaans raaigras) en één derde
blijvend grasland.

Steeds het beste
Met de holsteinkoeien melken Géry (44)
en echtgenote Marie-Ange (43) in een
2 x 4 autotandem een quotum van ruim
600.000 liter melk vol. De gemiddelde
productie per koe per jaar ligt op 10.700
kg melk met 4,06% vet en 3,41% eiwit.
Allesbehalve dunne melk dus. Het be-

Marie-Ange en
Géry Van Isacker
Géry Van Isacker wisselt in
zijn paringen het economische
type af met het luxetype.

vlees- en melkvee,
akkerbouw
Ras:
Belgisch witblauw en
holstein
Aantal moederdieren: 60 Belgisch witblauw en
60 holstein
Activiteiten:

drijf staat met deze prestatie op de vierde
plaats in de provincie Henegouwen, de
grootste melkveeprovincie van Wallonië.
De melkkoeien voeren gerenommeerd
internationaal holsteinbloed, zoals O Man
en Goldwyn. ‘Zoals voor de witblauwen
zoek ik ook voor de melkkoeien steeds
de beste genetica uit. Amerikaans, Canadees of Italiaans: het maakt niet uit. Als
het maar het beste is. Mijn grootste dilemma bij de zwartbonten is eerder een
keuze te moeten maken tussen ofwel
een genetisch hoogwaardig witblauwembryo implanteren of een genetisch
hoogwaardige melkstier inzetten.’
In de witblauwfokkerij is het bedrijf ook

Magnus (v. Fétiche) en Ni Oui Ni Non (v. Jonas), twee stieren die gereserveerd zijn door de ki-stations
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Arquennes

top. De veestapel scoort bij de lineaire
exterieurbeoordeling 80,9 punten voor
schofthoogte, 88,2 punten voor bespiering, 84,1 punten voor type, 89,0 punten
voor beenwerk en 80,0 punten voor algemeen voorkomen, goed voor een totaalscore van 88,3 punten. Dat is zeer ruim
boven het Waalse gemiddelde.

Orléans du Pachis à la Motte
Moeten we Davina du Haut d’Arquennes
(v. Artaban SF), hét visitekaartje van het
fokbedrijf, nog voorstellen? Deze 92
puntenkoe en nationaal kampioene bij
de vaarzen te Libramont in 2003 is de
moeder van onder andere de volle kibroers Davidson de l’Ecluse en Etna de
l’Ecluse, beide langs vaderszijde van
Ecrinsignatuur.
Davina werd als volle vaars door Géry
verkocht aan Ann Adams te l’Ecluse.
‘Davina was toen dragend van Davidson’,
verhaalt de fokker. ‘De paring met Ecrin
is puur toeval geweest. Normaal corrigeer ik bij elke paring voor de grootste
fouten. Nu had ik een rietje van Ecrin uit
het vat gehaald voor een andere koe. Die
inseminatie is niet doorgegaan en daarom heb ik het rietje maar verspoten op
Davina.’
Davina is een Artabandochter uit Orléans du Pachis à la Motte (v. Guliver), één
van de twee stammoeders van het bedrijf, naast Ample du Remichampagne
(v. Bruegel). Van Isacker kocht Orléans
aan nadat hij het ouderlijk bedrijf had

overgenomen in 1990 en de oorspronkelijke mixte veestapel verving door gespecialiseerd melkvee en vleesvee. ‘Orléans’
bloed zit in bijna alle dieren van mijn bedrijf’, vertelt de fokker. ‘Ik kocht haar
als vaars van vier maanden oud aan bij
de gebroeders Ledoux te Assesse. Ik had
van mijn leven nog nooit zo’n mooie
vaars gezien.’
In tegenstelling tot Ample, die driemaal
een 1a-plek te Libramont en éénmaal
een 1b-plaats te Brussel behaalde, scoorde de fokker met Orléans slechts éénmaal 1a te Libramont in 2000. Maar het
dier compenseerde dit met een zeer hoge
vruchtbaarheid. ‘Orléans heeft in totaal
184 embryo’s gegeven met gemiddeld
tien embryo’s per spoeling. Ik heb van
haar dertig dochters gehad die allemaal
op een nationale keuring zijn geweest.
Orléans heeft bovendien twee dochters
gehad die in Nederland voor rekening
van Bart Hoogeveen nationaal kampioen
werden: Gavina en Avina.’
Orléans woog bij gedwongen afvoer vanwege een ongeluk meer dan een ton bij
een hoogtemaat van 140 centimeter. ‘Als
verongelukt reformedier bracht zij mij
nog 1750 euro op. Al met al mijn beste
investering ooit.’
Inmiddels is er met Itou de Saint Fontainedochter Mimosa du Haut d’Arquennes aflossing van de wacht op het fokbedrijf. De vaars die baadt in fijn luxevlees
in de schouder, rug en broek, werd nationaal kampioene 2011 bij de vaarzen te

Libramont. Het dier werd sindsdien voor
de helft ingekocht door fokker Guy Perin uit Grandhan. ‘Zij staat momenteel
te Grandhan en wordt klaargestoomd
voor de nationale confrontatie op Agribex in december.’
Ook Gincia du Haut d’Arquennes (v. Lasso) wordt zorgvuldig in de watten gelegd
voor de komende nationale. ‘Gincia heeft
waarschijnlijk het langste palmares in
het ras’, mijmert Géry hardop bij een
kop koffie. ‘Zij heeft achttien podiumplaatsen behaald, waarvan zeven op een
nationale keuring. Zij is het economisch
prototype op ons bedrijf. Mimosa is het
fijne showtype. We wisselen in onze fokkerij het economische type af met het
keuringstype. Je hebt naast een brede
bloedvoering en dieren zonder gebreken,
beide types nodig op een bedrijf.’
In totaal zal Géry van Isacker met vier
vrouwelijke dieren en twee stieren tot de
grootinzenders behoren te Brussel.

Liefde versus geld
Maar voor welk ras is de liefde nu het
grootst: voor holstein of voor Belgisch
witblauw?
Géry Van Isacker: ‘Het witblauwras geeft
mij de meeste persoonlijke voldoening.
Maar het melkgeld van de zwartbonten
levert mij een beter inkomen op. In het
witblauw mogen de supers dan nog wel
voor goed geld een afzet vinden als fokdier, de gemiddelde dieren moeten wel
worden afgemest.’ l
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