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Hugo De Smet: ‘Als er eentje moet kalven,
ga ik elk uur kijken en slaap ik op de bank’

Martine Van Der Heyden
en Hugo De Smet
Kleinschalig op hoog niveau zijn de kernwoorden
van de witblauwfokkerij
van familie De Smet uit
Oordegem.
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anaf de straatkant is niet te zien dat
achter het huis van Hugo De Smet
(52) en Martine Van Der Heyden (49) een
witblauwfokkerij huist. Op de fokveebeurs in Affligem in de voorbije maand
december liep het fokbedrijf wel tot
twee keer toe in de kijker.
‘Sommigen vragen dan wel eens hoeveel
goede koeien ik wel niet lopen heb’,
grapt witblauwfokker Hugo De Smet. Hij
moet lachen om de verwondering van
die mensen als hij ze vervolgens vertelt
dat de fokkerij slechts hobbymatig is en
de veestapel twaalf dieren telt.
‘Al sinds mijn twaalfde ben ik gepassioneerd met witblauwfokkerij bezig’, vervolgt de fokker. ‘En ik heb mijn hele leven in een plaatselijk slachthuis gewerkt.
Witblauwen fokken boeit me enorm,
maar meer dan twaalf stuks vee, groot
en klein, heb ik nog nooit gehad.’
Achter een hoge, groene haag zijn de
dieren in een kleine potstal gehuisvest.
Daarachter ligt een grasperceel waar de
dieren in de weideperiode lopen. In totaal beschikt het vee over tweeënhalve
hectare. ‘Het wintervoer koop ik grotendeels aan’, zegt de fokker en wijst in de
richting van maisbalen en voederbieten.
Elk jaar worden 25 tot 30 bollen graskuil
gemaakt. ‘Ik maai zodra er te veel gras is
voor de dieren.’

Drie holsteinontvangsters
Hoewel de veestapel slechts twaalf stuks
vee telt, draait de witblauwfokker mee
op het hoogste niveau. Het betekent op
elk niveau het beste nastreven, in de eerste plaats op het niveau van de genetica.
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Met zijn werk aan de slachtlijn is gewichten van dieren schatten een handelsmerk van Hugo De Smet. ‘Ze moeten correct zijn, maar verder heb ik ze liefst zo
dik mogelijk’, zo getuigt de welvarende
conditie van de opgestalde dieren. ‘Alles
draait rond het gewicht. Dat zegt ook
hoeveel je dier aan het einde oplevert.’
Ondanks de geringe omvang van de fok-

veestapel laat de veehouder zich bij de
fokkerijbeslissingen toch steunen door
het stieradviesprogramma. ‘Onlangs nog
had ik bijna een foute combinatie gemaakt. Inteelt is verraderlijk. De eerste
twee generaties heb je vaak nog in beeld,
maar wat daarachter zit, is veel moeilijker bij te houden.’
Adajio de Bray is de stier die momenteel

de meeste kansen krijgt in de fokkerij.
De keuze is bewust, omdat geen enkele
stier hier kansen krijgt voordat Hugo er
zelf ook kalveren van heeft gezien.
‘Adajio heb ik onlangs zelf gezien en zijn
goede beenwerk en fraaie achterhand
bevallen me wel. De stier past uitstekend
in mijn fokdoel. De vraag is nu wat ik
daarna weer ga gebruiken.’ l

Een gewicht van 444 kilo op tien maanden voor Harissondochter Guusje, reekswinaar op de voorbije fokveebeurs in Affligem

Ze worden verzorgd als echte troetelberen, de witblauwen van Hugo
De Smet en Martine Van Der Heyden uit Oordegem. De fokkerij
draait al veertig jaar rond de productie van vleestoppers. Fokken is
hier tot de essentie herleid: ‘Ik wil ze correct en zo dik mogelijk.’
tekst Annelies Debergh

Zo zijn embryowinning en embryo’s inplanten veelgebruikte methodes voor
verbetering van de veestapel. ‘Kijk, ik
heb gisteren nog drie ontvangsters gekocht’, legt Hugo De Smet uit. ‘Ik heb
eigenlijk het liefste witblauwe dubbeldoelkoeien, maar het zijn drie holsteins
geworden. Dubbeldoelvee heeft wat minder productiedrang en dat komt beter
uit voor het zogen van de kalveren.’
De fokker toont in de stal twee dubbeldoelontvangsters die elk de zorg dragen
over een kalf. ‘We zijn vijf jaar geleden
gestart met embryo’s’, geeft de Oost-Vlaming aan. ‘We hebben altijd al erg veel
stierkalveren en heel weinig vaarsjes gehad. Maar zo kan je met je fokkerij niet
vooruit en krijg je geen foklijnen. Het is
juist het aanfokken van dieren dat me zo
aanspreekt en dan heb ik alleen maar
wat aan vrouwelijk vee. Via embryo’s
hoop ik een juister evenwicht in stieren
en vaarzen te bereiken.’
De proef op de som is dat de weinige
vaarskalveren die op het bedrijf zijn geboren, het resultaat zijn van het inplanten van embryo’s. Hugo haalt als voorbeeld Guusje aan, een embryo uit Bieke
van de Slindonkhoeve van André HydeSchelstraete uit Drongen. De Harissondochter boekte reekswinst op de afgelopen fokveebeurs in Affligem en is een
gekoesterde pupil ten huize De Smet. ‘Ze
woog 444 kilogram op tien maanden.’
‘Maar ze zitten hier wel in een vijfsterrenhotel’, voegt Martine er snel aan toe.
Ze wijst op het uitgekiende rantsoen met
gras, mais en voederbieten, aangevuld
met krachtvoer. Volgens Hugo is de goe-
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de, snelle opfok ook te danken aan het
lang laten zogen van de kalveren. Hij
stopt bij de box van de zeven maanden
oude en al fors uitgegroeide Gorgio (v.
Ebony) die nog bij zijn moeder loopt.
Gorgio was eveneens succesvol in Affligem. ‘Hij moet er vandaag nog vanaf,
maar zeven maanden bij de moeder is
hier geen uitzondering.’
Gorgio’s moeder blijkt op twintig maanden gekalfd te hebben en was zes weken
later alweer geïnsemineerd en later ook
meteen drachtig bevonden. ‘Dieren zo
vroeg voor de eerste keer laten kalven,
kan alleen als je ze ook perfect probeert
bij te voeren’, vindt De Smet. ‘Als ze op
elf, twaalf maanden een goede tocht tonen, wacht ik er niet mee om ze te insemineren.’ Kalven op twintig maanden is
niet het streven, maar het gebeurt wel
vaker. ‘En als er een moet kalven, ga ik
elk uur kijken en slaap ik op de bank.’

Gewicht schatten handelsmerk
Van de stierkalveren blijven de meeste
niet op het bedrijf. ‘Alleen de betere stieren probeer ik zelf aan te houden. De
rest vertrekt al op jongere leeftijd.’ De
stier Figor (v. Sjaka-Zoeloe) is een van de
voormalige paradepaardjes. Hij werd
verkocht en is na uitgebreide inzet als
natuurlijk dekkende stier inmiddels afgevoerd. ‘Zijn Daffydmoeder was een erg
indrukwekkende koe. Ze loopt op een
ander bedrijf en haalt zonder moeite
1100 kilogram. Dat zag je ook bij Figor
terug. Als jonge stier haalde hij wel een
groei van twee kilo per dag. Zulke cijfers,
daar gaan we voor.’
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