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Wilfried Lenaers: ‘De kloof tussen prijskampdieren
en fokvee wordt kleiner’
Wilfried Lenaers en Vanessa Valkenborg
Ze willen geen extremen in
maat, maar ook niet in vlees.
Indewitblauwfokkerijzoekt
Vliermaal
de familie Lenaers naar de
gulden middenweg.
Bedrijfsactiviteiten: vleesveehouderij en
aardbeienteelt
Rundveeras:
Belgisch witblauw
Aantal stuks:
ongeveer 200
Aantal kalvingen: 60-70

H

etty van het Negenbonder (v. Radar de Saint Fontaine), Els van het
Negenbonder (v. Frerot de Belle Eau),
Meloen van het Negenbonder (v. Osborne van Terbeck) en Ingrid van het
Negenbonder (v. Fausto de Fontena). Het
is slechts een greep uit de dieren van
de familie Lenaers uit het Limburgse
Vliermaal die succesvol waren op een
keuring. Met Ici van Nieuwenhove (v.
Brutal de Saint Fontaine) breien fokkers
Rigo Lenaers (56) en Josiane Rubens (58),
Wilfried Lenaers (36) en Vanessa Valkenborg (33) een vervolg aan dat uitgebreide
keuringspalmares.
Ici is geen onbekende in het showcircuit.
Wilfried Lenaers kan zo de podiumplekken van de Brutaldochter opsommen.
‘Eigenlijk is ze er met de jaren alleen
maar beter op geworden.’ In Alden-Biezen haalde Ici tot twee keer toe een provinciale titel. Het bewijs van groei in de

Zwaarte als kracht
Gebeten door de witblauwfokkerij, dat is de familie Lenaers uit
Vliermaal. Hun recentste succes: Brutaldochter Ici van Nieuwenhove. De keuringscoryfee bevestigde tijdens de CRV Koe-Expo
de fokkracht van haar familie met de zege bij de koeien.
tekst Annelies Debergh

zeges volgt. ‘De vorige keer in Gent haalde ze een tweede plek, dit keer werd ze
Vlaams kampioene.’

Van Ina naar Ici
Haar klassevolle witblauwe lijf heeft Ici
niet van vreemden. Haar overgrootmoeder Ogive de Fooz (v. Laureat de Fooz)
kocht de familie Lenaers bij Eric Coheur.
De combinatie met Fausto de Fontena
leverde Ici’s grootmoeder, Ina van het
Negenbonder, op. Een tweede prijs in
Brussel en Doornik en een eerste prijs in
Affligem gaven nog meer gewicht aan de
kwaliteiten van Ina, die voor de helft
werd verkocht en verder als fokmoeder
door het leven ging. Ook een halfzuster
met Brutal de Saint Fontaine als vader
werd voor de helft verkocht aan TilkinSlechten. ‘Uit die lijn stamt Mirakel,
kampioene in Sint-Truiden.’
Behalve Ina van het Negenbonder lever-

Talessa (v. Harisson), Tentation (v. Radar) en Timide (v. Danseur) van het Negenbonder:
succesnummers op de fokveebeurs Affligem

de de combinatie met Fausto de Fontena
de volle zussen Ingrid en Korina van het
Negenbonder op. Wilfried Lenaers onderstreept met een voorbeeld de fokkracht van de familie: ‘In Libramont
haalde Ingrid op 39 maanden een gewicht van 910 kg, toen haalde ze een eerste plek. Dergelijke gewichten zijn typisch voor de familie. Het zijn allemaal
erg zware koeien, die vrij pittig van karakter zijn.’ Het gedeelde eigendom van
Ina van het Negenbonder is meteen ook
de verklaring voor de andere stalnaam
van Ici. ‘Toen het bedrijf is stopgezet,
zijn Ici en haar moeder teruggekomen
naar hun oorspronkelijke thuis.’
De familietak van Ici leverde met Kubus
van het Negenbonder (v. Brueghel) in het
verleden ook al een ki-stier op. Andere
foklijnen leverden eveneens mannelijke
fokproducten voor ki-doeleinden, waaronder de halfbroers Jupiter van het
Negenbonder (v. Osborne) en Libro van
het Negenbonder (v. Osborne). Fokkerij
draagt de familie al jaren erg hoog in het
vaandel. Samen telt de witblauwe veestapel van vader Rigo en zoon Wilfried
Lenaers net geen tweehonderd koppen.
‘We hebben ons altijd gericht op het fokken van economische dieren’, gaat
Wilfried verder. ‘Ons vee is niet zo fijn.
We hebben doorgaans iets grotere, robuustere dieren.’

Kloof steeds kleiner
Voldoende vleespartijen in combinatie
met voldoende hoogtemaat vormen het
houvast in de fokdoelstellingen. In de
praktijk streeft Lenaers naar mannelijk
vee dat op achttien maanden 450 kg
geslacht weegt. Vrouwelijke fokdieren
worden mager verkocht. ‘We willen geen
extremen in maat, maar ook niet in
vlees. Een grote koe met onvoldoende
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Brutaldochter Ici van Nieuwenhove, CRV Koe-Expo-kampioene 2009

vlees is ook geen goed dier. De gulden
middenweg is wellicht de beste.’
De evolutie naar economischer vee is
volgens de Limburgse fokker in de selectiewereld algemeen vast te stellen. Lenaers juicht dat toe en haalt het prijskampmilieu aan. ‘De kloof tussen
prijskampdieren en fokvee is steeds kleiner aan het worden. Heel vaak komen
nu de correcte dieren met goed beenwerk en voldoende kilo’s voorop in de
reeksen. Dat komt de verkoop alleen
maar ten goede.’
Het stiergebruik op dit bedrijf kent talloze namen. Enkele van de ingezette witblauwe stieren zijn Etna, Harisson, Germinal, Dartagnan en Obus. ‘Een stier
komt er niet in als er geen goede moeder
achter zit. Alleen van beloftevolle proefstieren komen rietjes in het vat. Pas bij
een beloftevolle nafok bij de kalveren ga
ik een stier breder gebruiken.’ Het voorbeeld van Germinal komt ter sprake. ‘De
oudste Germinaldochter op ons bedrijf is

nu al dertien maanden. Pas nu heb ik
Germinal opnieuw ingezet.’
Af en toe krijgt een oudere stier zoals de
eigengefokte Jupiter kansen. ‘We zetten
bewust heel veel verschillende stieren in.
Elke koe krijgt een passende partner.’ Het
stieradviesprogramma gebruikt Wilfried
Lenaers als ondersteuning bij de keuze.
‘Het stieradviesprogramma is een handig
hulpmiddel. Ik vind het belangrijk om inteelt en andere combinaties met risico op
erfelijke gebreken te vermijden. Een dood
kalf of een kalf met een gebrek betekent
puur verlies.’

Spreiding in bloed en I3
De aandacht voor bloedlijnen reikt verder,
vooral met het oog op de verkoop van fokstieren. Lenaers: ‘Je hebt niets aan stieren
die kwalitatief erg goed zijn, maar die
door niemand kunnen worden ingezet.
Spreiding in de bloedvoering probeer ik
bijgevolg goed in het oog te houden.’
Ook al krimpt de verkoop van natuurlijk

dekkende stieren, voor de familie Lenaers
blijft het een belangrijke bron van inkomsten. Toch volgt een kanttekening. ‘Er
worden nog altijd veel stieren uit Wallonië gehaald. In Vlaanderen leeft nog altijd
de gedachte dat de fokkerij daar beter is.
Dat hoeft niet per definitie zo te zijn. De
genetica aan deze kant van de taalgrens is
inmiddels op dezelfde sterke basis gestoeld.’
Voor de toekomst ziet de familie Lenaers
uitdagingen in het doorvoeren van sperma seksen naar de vleesveehouderij. ‘Zo
gauw gesekst sperma voor witblauw beschikbaar is, kan selectie in twee richtingen: een vleestype naast een economischer foktype. Dat lijkt in elk geval ideaal
voor de fokkerij.’ Maar ook sanitaire zaken blijven voor Wilfried sterk onder de
aandacht. ‘Binnenkort evolueren we naar
een I3-statuut voor ibr. We kiezen er bewust voor om het vrouwelijk vee te blijven enten om ibr-insleep te voorkomen.
Ook dat is weer een stap vooruit.’ l
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