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Fokbedrijf ‘van Moorsel’ staat met eigen aanfok
nu aan de top

Raymonda
Frans Van Der
en Frans
Biest Van Der Biest
Frans Van Der Biest vocht
zich in tien jaar tijd van
de laatste plaatsen op
keuringen naar de kopgroep.
Activiteiten:
Ras:
Aantal moederdieren:
Fokdoel:

Uit de schaduw
van de groten
Frans Van Der Biest heeft door miskopen jarenlang in de schaduw

Moorsel

gelopen op keuringen. Via investeringen in excellent fokmateriaal,
embryotransplantatie en het voeren van een consequent fokbeleid

fokkerij
Belgisch witblauw
30-35
beenwerk, breedte en
luxevlees

wist hij zich in korte tijd op te werken naar de voorste gelederen.
tekst Guy Nantier

‘A

ls je vooraan staat op een keuring,
beschouwen ze je als een slimme
fokker en vragen de mensen je om advies. Dat streelt je ego, maar geeft toch
een beetje een vreemd gevoel.’ Aan het
woord is de bescheiden Frans Van der
Biest uit het Oost-Vlaamse Moorsel.
Van Der Biest vocht zich in tien jaar tijd
van de laatste plaatsen op keuringen
naar de kopgroep. Op de nationale keuring te Libramont in 2011 werd zijn Germinaldochter Birgite van Moorsel geklopt tijdens de rubriekskeuring door
Impatiente de Fooz, de latere kampioene. Dorien van Moorsel, eveneens een
Germinaldochter, diende op de recente
keuring te Affligem de eerste plaats te
laten aan Davidoff van de Bremberg, die
wat later op de dag eveneens tot kampioene werd gekroond. Het stiertje Figo
van Moorsel (v. Orme) en de jonge vaars
Gerbera van Moorsel (v. Davidson) behaalden beide te Affligem rubriekswinst.
‘Mijn deur wordt tegenwoordig platgelopen door veehouders en ki’s. Voor Gerbera wordt zelfs grof geld geboden. De
verleiding is groot, maar ik zeg altijd bij
mezelf: verkoop uw stam niet.’

Voor zijn groothandel was Van Der Biest
veelvuldig op pad, onder meer in Wallonië, waar hij kennismaakte met het Belgisch-witblauwvee. ‘Ik was erdoor gefascineerd.’
In 1999 besloot Van Der Biest om zijn
hart te volgen en stopte hij met zijn succesvolle groothandel. Hij kocht het ouderlijk bedrijf over, dat inmiddels door
zijn vader en broer was omgevormd tot
een bloemisterij van serre-anjers, maar
dat niet meer uitgebaat werd. In die serres kwamen na wat aanpassingen de eerste witblauwen te staan die hij bij enkele
Vlaamse en Waalse fokkers aankocht.

Van bloemen naar topvee
Van Der Biest (63) is de zoon van een
in omvang kleine melkveehouder met
Oost-Vlaamse witrode dubbeldoelkoeien.
Aanvankelijk maakte hij carrière in de
bloemenwereld als groothandelaar in
snijbloemen. Voor de hobby fokte hij
duiven, waarmee hij op de middellange
afstand (halve fond) en de lange afstand
(fond) geregeld in de prijzen viel.
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Gerbera (v. Davidson), opkomende ster
uit de fokstal ‘van Moorsel’

‘Maar het bleek zonde van het vele geld’,
verhaalt Van Der Biest. ‘De aankopen
waren geen succes. Ik had beter mijn
centen onmiddellijk in één topkoe
kunnen stoppen, embryo’s eruit kunnen
winnen en kunnen inplanten op draagsters. Dan zou ik nu nog verder hebben
gestaan in de fokkerij.’
Met die laatste gedachte kocht de veehouder de 90 puntenkoe Agate de Fooz
(v. Torrero) aan bij de Waalse topfokker
Eric Coheur. Het dier verongelukte echter voortijdig op weg naar een keuring,
waardoor de fokker uit de beperkte spoelingsessies maar weinig nakomelingen

Birgite van Moorsel (v. Germinal)
met 90 punten werd recent in twee
uterushoornen bevrucht en gespoeld

overhield. Taibo ten Doorn was de tweede aankoop. Deze Visconti du Tilleuldochter van 89 punten, die bij haar eigenaar klaarstond om afgemest te worden
en die provinciaal kampioene was geweest te Sint-Lievens-Houtem, is een
schot in de roos. ‘Wij hebben van de koe
nog tweehonderd embryo’s geoogst. Ze
is zelfs nog tien jaar geworden.’ De etsessie met ki-stier Germinal resulteerde
onder meer in eerdergenoemde Birgite
van Moorsel, die voor exterieur werd gepunt met negentig punten.
De paring van Taibo met ki-stier Dandy
du Tilleul resulteerde in het stiertje
Vanobles van Moorsel. De ki-centra toonden veel belangstelling in Vanobles, die
veel 1a-plaatsen op de keuringen behaalde. De stier werd finaal door een Henegouwse fokker aangekocht. ‘Vanobles
werd met het oog op deelname aan de
nationale te Libramont door zijn nieuwe
eigenaar echter kapotgevoederd’, zucht
Frans Van Der Biest. ‘Echt zonde.’
Een andere stammoeder die de Oost-Vlaming aankocht, is Gardienne de Fooz,
die in de moederlijn terugvoert op Agate. ‘Ik kocht Gardienne aan als drachtige
vaars nadat ze een derde plaats had behaald op de keuring te Hannut. De afspraak was evenwel dat het kalf voor de
fokker bleef. Het verhaal is dat het kalf
Impatiente de Fooz heet, kampioene te
Libramont in 2011.’ Uit Gardienne (89

punten) met ki-stier Germinal spoelde
Van Der Biest een volle zus van Impatiente, Dorien van Moorsel. Dorien, goed
voor 89 punten, liep op de nationale in
Agribex 2011 een zesde plaats.
De recentste aankoop dateert uit 2008
en is Lassodochter Gloire de Fooz. Van
Der Biest heeft slechts vijftig procent
van het eigendomsrecht kunnen inkopen. Op het moment van aankoop had
het dier nog geen palmares. In 2009
werd Gloire kampioene te Libramont. Ze
staat genoteerd met 91 punten. ‘Eigenlijk zijn al mijn aankopen pas kampioen
geworden nadat ik ze had ingekocht. Dat
vind ik wel bijzonder.’ Gardienne werd
al veelvuldig gespoeld, onder andere met
Machinal de Fooz, Imperial de l’Ecluse
en Adajio de Bray.

Succesvolle et-sessies
Wat is het geheim van zijn snelle opgang
op de keuringen? Frans Van Der Biest
zegt zonder aarzeling: ‘Top uitgangsmateriaal gebruiken en een streng, consequent fokbeleid voeren. Dieren die ik
niet fokwaardig acht, krijgen een embryo ingeplant.’
De uitsluiting voor een fokcarrière begint bij Van Der Biest al bij een nat kalf.
‘Bij een opgedroogd kalf zie je de vleeslijnen en de vleeskwaliteiten niet meer,’
aldus de fokker. ‘Naast de beoordeling
van het beenwerk sta ik ook altijd vóór

de kop van een kalf. De voorschouder
moet recht zijn. Tussen de schouderpunten en in de rug moet het dier breed zijn.
De voorhand en middenhand zijn prioritair. De bespiering in de achterhand is
pas op latere leeftijd een punt van aandacht. Omgekeerd te werk gaan vind ik
quatsch, larie, net zoals de extreme aandacht voor hoogtemaat. Het moet uit de
breedte komen.’
Embryowinning is een ander stokpaardje van de fokker. Hij heeft een bewaarcontainer vol met embryo’s staan. ‘Om
succesvol te zijn, moet je in twee fases
werken,’ geeft hij aan. ‘Tussen het opvoelen na de bronst tot het tijdstip van
insemineren geef ik een eiwitrijk rantsoen en mineralen. Na de fase van insemineren tot het spoelen vervoeder ik
minder eiwit. Embryo’s mogen immers
niet te snel groeien.’ De veehouder geeft
daarbij ook aan geregeld met twee kistieren te bevruchten voor een rijke embryowinning. ‘De kans op bevruchte eicellen is daardoor groter.’ Aldus werd
Birgite in de ene uterushoorn geïnsemineerd met Noceur de Fooz en in de andere met Sheriff de Centfontaine.
Ondanks zijn leeftijd denkt Frans Van
Der Biest niet aan stoppen. Hij heeft zelfs
nog een nieuwe tractor gekocht, geeft
echtgenote Raymonda (64) aan. Van Der
Biest: ‘Ik denk dat ik het in de fokkerij
nog beter kan doen.’ l
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