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DOSSiER Rundveeselectiecentrum Ciney
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HOE WERKT HET
SElECTiECENTRUM iN CiNEy?

D

ig

in het rundveeselectiecentrum in Ciney worden de betere stierkalveren van het
Belgisch witblauw ras opgefokt met als doel ze te verkopen als dekstier. – Luc Van Dijck

C
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yr

e stallen van het rundveeselectie
centrum liggen op een terrein van
4 ha, net buiten Ciney. Algemeen
verantwoordelijke van het centrum is
sophie Marchal. hier worden stierkalveren
opgefokt om de beste dieren van de groep
als dekstier te verkopen op de twee
maandelijkse veilingen. Voor het zover is,
hebben de stieren een hele selectieproce
dure doorlopen. De fokker blijft tot het
moment van verkoop op de veiling 100%
eigenaar van zijn stier.

Van goeden huize
Iedere fokker kan stieren die aan de
voorwaarden voldoen, plaatsen in het
centrum. De eerste voorwaarde is de
afstamming. het moet gaan om stier
kalveren met goede papieren. De moeder
moet beschikken over een stamboekA
34
34•• dossier

kaart en beantwoorden aan de minimale
vereisten inzake lineaire beoordeling
(hoogtemaat 75, bespiering 84, vleestype

De fokker blijft tot het moment
van verkoop op de veiling
100% eigenaar van zijn stier.
82, beenwerk 80, algemeen voorkomen
70). De vader moet minstens één keer
geklasseerd zijn in eerste categorie of
voldoen aan de voorwaarden inzake
lineaire beoordeling (hoogtemaat 75,
bespiering 86, vleestype 84, beenwerk 70,
algemeen voorkomen 75). Daarnaast zijn
er strenge sanitaire voorwaarden. het

stierkalf moet IBRvrije biestmelk
gekregen hebben. het moet vrij zijn van
brucellose, tuberculose, leucose, BVD en
IBR. Bedrijven die stieren leveren, moeten
ten minste het IBR I3statuut hebben
(I2 mits driemaal negatieve bloedafname
kan onder bepaalde voorwaarden).

Quarantaine
kalveren tussen 1 week en 6 maanden oud
kunnen in het centrum worden opgeno
men. De eerste 4 maanden blijven de
kalveren in quarantaine. De eerste 2
maanden zitten zij in een individuele box.
na 2 maanden, als de 3 bloedtesten voor
IBR negatief zijn, gaan ze naar een
groepshok in een homogeen lot. kalveren
die op oudere leeftijd in het centrum
aankomen, moeten volledig getest zijn op
de hoeve. Ze worden gespeend op
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4 maanden; op 8 dagen tijd wordt de melk
afgebouwd. De kalveren worden tussen
5 en 6 maanden ook getest op erfelijke
gebreken en moeten vrij zijn van CMD1 en
CMD2, het krommestaartsyndroom,
proportionele dwerggroei en hamartoma.
Zijn de stieren vrij van deze gebreken, dan
is de kans zeer groot dat ze ook vrij zijn
van verlengde dracht en arthrogrypose.
Ook de genetische afstamming wordt door
een test op een haarstaal bevestigd.

© LuC VAn DIJCk
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Dagelijkse groei en voederconversie

er

en

stalverantwoordelijke Paul haudfroid:
“Alle dieren moeten sanitair 100% in orde
bevonden zijn vooraleer zij uit quarantaine
komen. Als ze tussen 4 en 5 maanden oud
zijn, verhuizen ze naar een groepsbox per
leeftijd. Tussen 7 en 13 maanden loopt
een experiment om de dagelijkse groei en
de voederconversie te bepalen. Alle
stieren worden op dezelfde manier
gevoederd. Ze krijgen per dag 2 kg
krachtvoeder per 100 kg lichaamsgewicht.
het ruwvoeder wordt niet geteld. De muil
wordt regelmatig gecontroleerd want de
afstammelingen moeten later goed
kunnen zuigen. stieren met een gevaarlijk
karakter worden uitgeselecteerd.”

Bo

Algemeen verantwoordelijke Sophie Marchal en stalverantwoordelijke Paul Haudfroid van het
rundveeselectiecentrum in Ciney: “De stieren volgen hier een heel testprogramma. Een goed product
afleveren is onze fierheid.”

(sprongkracht en spermakwaliteit). De
stier moet natuurlijk kunnen dekken. Het
sperma wordt gecontroleerd op concen
tratie en mobiliteit, niet op invriesbaar
heid. Bij de test op vruchtbaarheid valt
gemiddeld 1 op 10 af.

Tussentijdse selectie

ht

Als de stieren 8 of 9 maanden oud zijn,
maakt een commissie van deskundigen
een tussentijdse selectie. stieren die
achterblijven of slecht presteren, bijvoor
beeld inzake conformatie, beenwerk, muil
of hoogtemaat worden geëlimineerd. “In
dat geval verwittigen wij de fokker”, zegt
Paul haudfroid. “Ook laten wij een
veekoopman de slachtwaarde van de stier
schatten. het is aan de eigenaar om
te beslissen of hij de stier terug
naar ‘huis’ haalt of verkoopt volgens
de overeengekomen slachtwaarde.”

ig

Pension

Voor het verblijf van de stieren in het
centrum betaalt de fokker pensiongeld.
Voor een stier die vanaf week één in het

yr

op
Rasvereisten en
vruchtbaarheid

C

Op de leeftijd van 13 maanden,
wacht nog een belangrijk moment.
Dan worden de stieren voor de
tweede keer beoordeeld door de
commissie van deskundigen. De
specialisten checken of de stier
beantwoordt aan de rasvereisten
van het stamboek en of het dier
kan ingeschreven worden als
dekstier. De stieren worden ook
lineair beoordeeld. Alleen stieren
van eerste en tweede categorie
kunnen naar de veiling. Van

centrum verblijft tot hij geveild wordt,
bedraagt dit ongeveer 1600 euro. Voor het
verblijf vanaf 5 maanden tot de veiling is
dit ongeveer 1100 euro. gedurende de
opfokperiode wordt de stier verzekerd
tegen ongevallen (vanaf een leeftijd van

nd

stieren die niet weerhouden worden,
verwittigt men ook de eigenaar. Die beslist
wat er verder met het dier gebeurt.
En nog is de selectie niet afgewerkt. De
stieren die naar de veiling kunnen, wacht
nog een belangrijke test op vruchtbaarheid

RUNDVEESElECTiEC

Veiling
Tegen de selectie na 9 maanden is al iets
meer dan de helft van de stieren geëlimi
neerd. Van de stieren die na 9 maanden
door de eerste selectie komen, valt nog
slechts 15% af. Ongeveer een derde van
de stieren die naar het centrum komen,
wordt uiteindelijk geveild. De prijs is

ENTRUM CiNEy

Afhankelijk van het kal
fseizoen zijn er in
het rundveeselectiecen
trum in Ciney
tussen 150 en meer da
n 300 stieren van
het Belgisch witblauw
ras aanwezig die
opgefokt worden om aan
het einde van de
rit als dekstier verkocht
te worden op de
stierenveiling. We volge
n de levensloop
van een stierkalf vanaf
de dag dat het in
het centrum aankomt
tot de veiling in het
Centre de Sélection Bo
vine in Ciney.
Sophie Marchal en Pa
ul Haudfroid
namen ons mee naar
3 Waalse fokkers
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17 dagen) en sterfte ten gevolge van ziekte
(vanaf 61 dagen).

die stieren leveren aan
het
centrum. We brachten
ook een
bezoek aan 2 Vlaamse
fokkers
die geregeld een stier
kopen op
de veiling van Ciney. De
volgende veiling vindt
plaats op 19
december. De informati
e over de veiling
en het stierenaanbod vin
d je op de
website www.awenet.b
e. Voor inlichtingen kan je contact opne
men met het
CSB, Sophie Marchal,
tel. 083 230652,
e-mail: smarchal@aw
enet.be

dossier ••35
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onzeker, dat is nu eenmaal eigen aan
een veiling. De stieren worden ingezet
op 2700 euro. sommige halen
6000 euro en meer. Zodra de koop
overeenkomst is getekend, wordt de
koper eigenaar en verantwoordelijk
voor de stier. Tot aan zijn vertrek uit
het centrum wordt de stier verzekerd
voor maximum 3700 euro. De koper
kan een aanvullende verzekering
nemen.
Algemeen verantwoordelijke sophie
Marchal: “Zes op 10 van de verkochte
stieren verhuizen naar Vlaanderen. In
Vlaanderen laten de fokkers zich meer
leiden door de technische gegevens en
de lineaire classificatie van de stieren.
Vlaamse fokkers zijn ook meer op zoek
naar kilo’s. Op de veiling proberen wij
verschillende types aan te bieden, voor
elk wat wils. Maar we zien er vooral op
toe dat we correcte stieren aanbieden,

Wij bezochten 3 Waalse fokbedrijven die samenwerken
met het rundveeselectiecentrum in Ciney. De fokkers
kunnen hun stierkalveren leveren tussen de leeftijd van
1 week en 6 maanden. – Luc Van Dijck
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TOPBEDRijVEN
lEVEREN BESTE
STiERKAlVEREN

op

De koop wordt gesloten met de ondertekening van het koopcontract.

C

volgens de vereisten van de ras
standaard van het Belgisch witblauw
ras. Een goed product afleveren is
onze fierheid. Dat wil zeggen dat we
met het potentieel dat we gekregen
hebben, iets goeds hebben gedaan.” n

D

e kalveren van JeanMarc Yasse
komen een week na de geboorte
naar Ciney. Christophe nicks neemt
wat meer tijd om te selecteren en stuurt
zijn beste kalveren naar Ciney als ze 2
maanden zijn. Bernard haufroid levert zijn
stierkalveren op de leeftijd van 5 maanden.

CInEY Is VITRInE VOOR
‘DE REMIChAMPAgnE’
Christophe nicks baat samen met zijn
moeder Christiane Materne een fokbedrijf
uit met 450 runderen (220 kalvingen). hij
heeft 95 ha weiden en 17 ha maïs. Van de
36
36•• dossier

koeien zijn er een zestigtal ingeschreven
als stiermoeder.
Alle vaarzen worden geïnsemineerd en in
de winterperiode gebeurt dat ook bij alle
koeien. De bronstige koeien in de weiden
dicht bij de hoeve (zie foto bovenaan)
worden opgehaald en geïnsemineerd.
Tweemaal per dag gaan we naar de koeien
kijken om de bronsten te zien. Bij de
koeien op verre weiden (dat is een derde
van de koeien) loopt een dekstier. De
leeftijd van de eerste kalving is 27 tot 28
maanden. Bij zo’n 13 holsteins worden
ook embryo’s ingeplant. De keuze van de
ingezette stieren is gericht op beenwerk
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Christophe Nicks en zijn gezin. Achter elk
performant bedrijf staat vaak een sterke familie.

C

De kalveren zuigen of worden opgefokt
met koemelk, al naargelang de koe
voldoende melk geeft of niet. na 2
maanden wordt overgeschakeld op
kunstmelk en wordt de melk aangevuld
met kalvervlokken. Op 4 maanden worden
de kalveren gespeend. De koeien krijgen
een rantsoen van voordroog, maïs en pulp.
Dit bedrijf werkt al meer dan 20 jaar
samen met het rundveeselectiecentrum,
maar nu meer dan vroeger. sinds enkele
jaren is Christophe gestopt met de

nd

"De stierkeuze is gericht op
hoogtemaat, beenwerk,
gemakkelijke opfok en goede
bloedvoering."

© LuC VAn DIJCk
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en zuigvermogen, genoeg hoogte maar
ook genoeg vlees. Enkele van de gebruikte
stieren zijn Adajio de Bray, Argan de
l’ Ecluse en sheriff de Centfontaine.

Op het fokbedrijf ‘de Journal’ van Jean
Marc Yasse in Champlon zijn er tussen 50
en 60 kalvingen per jaar. Van de koeien zijn
er 35 erkend als ‘stiermoeder’.
het teeltplan van dit bedrijf beslaat 53 ha
weide, 3 ha maïs en 10 ha graan waarvan
drie vierde vervoederd wordt. JeanMarc
Yasse is daarnaast loonwerker in bij
beroep. “In de zomer moet er op het veld
gewerkt worden. De kalvingen lopen van
november tot april. De stierkalveren die in
aanmerking komen, vertrekken de eerste
week na de geboorte naar Ciney. Dat
bespaart me veel werk, maar de reden is
ook dat ik te weinig plaats heb om alle
dieren te stallen. De andere stiertjes gaan
op 2 weken mee met de handelaar. De
laatste tijd laat ik de stierkalveren toch wat
later naar het rundveeselectiecentrum
vertrekken. Zo kan ik de kwaliteit van de
nakomelingen beter inschatten en beter
de selectie maken.
Ik werk al 10 jaar samen met het rundvee
selectiecentrum. Zo blijf ik in contact met
de fokkerijwereld en kan ik mijn fokkerij
via de veiling in de kijker zetten. Mijn vader
ging meer naar de prijskampen. In het
kIcentrum zitten nu 2 stieren van mijn
bedrijf: James de Journal en zijn halfbroer
Inca de Journal.”

Jean-Marc Yasse

Bo
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FOkBEDRIJF ‘DE JOuRnAL’
In ChAMPLOn

De stierkeuze is gericht op hoogtemaat,
beenwerk, gemakkelijke opfok en goede
bloedvoering. Onder andere Adajio de
Bray, Langoureux de Fooz en James de
Journal krijgen kansen. JeanMarc wil

bo

deelname aan veeprijskampen. hij is nog
wel jurylid. “het rundveeselectiecentrum
is een goede vitrine voor promotie. Ik
plaats per jaar een vijftiental stierkalveren
in Ciney. Zij zijn dan ongeveer 2 maanden
oud. De eerste weken fok ik de kalveren
liever zelf op. De beste krijgen IBRvrij
colostrum. na een week of 8 kan ik zelf
goed inschatten hoe het kalf evolueert.
grote, correcte en vitale kalveren kunnen
naar Ciney.”

Opfok vaarskalveren
De zoogkoeien worden gemolken.
sommige geven tot 20 l per dag. De
kalveren krijgen melk tot de leeftijd van
6 maanden. Ze krijgen ook hooi, stro en
geplette spelt. het hele jaar door krijgen
ze wat krachtvoer bij. Als ze 14 maanden
zijn, wordt het krachtvoer vervangen door
maïs, gras, graan van eigen teelt en
mineralen. De kalveren hebben weinig of
geen gezondheidsproblemen. Vorig jaar,
ondanks wat problemen met diarree,
verloor JeanMarc geen enkel kalf.
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Jean-Marc Yasse van fokkerij ‘de Journal’: “Via
de veiling in Ciney kan ik mijn stieren en mijn
bedrijf in de kijker zetten.”

rustieke vaarzen met goede benen. In de
winter staat 80% aangebonden en dat
vraagt heel sterke gewrichten.

FOkBEDRIJF ‘Du sARTAY’
In TOhOgnE
Bernard haufroid en zijn vader Jacques
baten in Tohogne het witblauwfokbedrijf
‘du sartay’ uit met een 75tal runderen
(30 kalvingen) en 30 ha weiden. Bernard is
daarnaast ook halftijds in dienst bij het
AWE (Association Wallone de l'élevage).
Dit bedrijf is volledig gericht op de
verkoop van fokstieren. “Alle stierkalve
ren die geschikt zijn, vertrekken op de
leeftijd van 5 maanden naar het
rundveeselectiecentrum. Ik werk graag
samen met de veiling”, zegt Bernard.
“De afspraken zijn duidelijk en correct.
het centrum neemt veel kopzorgen over
waarmee je anders geconfronteerd
dossier ••37
37

DOSSiER Rundveeselectiecentrum Ciney

I

n Maldegem en Maarkedal bezochten
wij 2 veehouders die geregeld naar
Ciney trekken om een goede dekstier
aan te kopen.

sTIEREn WAAR gROEI In ZIT

nd

Rene Coppejans uit Maldegem koopt
jaarlijks 2 tot 3 stieren op de veiling van
het rundveeselectiecentrum in Ciney. Rene
is veearts en heeft samen met zijn broer
een vleesveebedrijf met een vierhonderd
tal runderen en 150 kalvingen per jaar.
het areaal van dit bedrijf beslaat 90 ha
waarvan 40 ha maïs, 10 ha aardappelen en
40 ha gras. “Bij ons is alles economisch
gericht: zo veel mogelijk kilo’s vlees per
jaar”, zegt Rene. “Dat bepaalt ook mijn
stierkeuze. Ik ga voor grote stieren waar
groei in zit en ik wil ze groot fokken. Ik
hoef geen prijskampstieren. stieren met
een uitzonderlijke conformatie zijn
economisch minder rendabel voor de
vleesveehouder. het gaat om de kilo’s
vlees aan de haak.” Rene opteert voor een
natuurlijke dekking om het drachtpercen
tage te maximaliseren. De dieren zijn
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na één inseminatie; bij de koeien zijn 2
of 3 rietjes nodig. De leeftijd bij de
eerste kalving ligt rond 28 maanden.
Ik werk ook met embryotransplantatie.
Door ervaring en op basis van de
vader en moederlijnen tracht ik het
potentieel van de kalveren heel correct
in te schatten. Dat lukt aardig. negen
op 10 kalveren komen door de selectie.
Maar goed ook, want een klein fokbe

© LuC VAn DIJCk

wordt. En je vermijdt problemen die
kunnen opduiken wanneer je fokvee op
het bedrijf verkoopt.”
De kalveren worden volledig getest. De
meeste kalveren worden gezoogd,
enkele worden met kunstmelk opgefokt.
na het spenen krijgen zij een kracht
voercomplement (een mengeling van
lijnzaadschroot, zemelen, pulp, luzerne,
mineralen) tot ze 1 jaar oud zijn.

C

1 Deze stier, een Kimono de l' Orangerie uit een Occupantdochter, doet het heel goed in het
centrum. 2 Bernard Haufroid: "Bij mijn stierkeuze laat ik me ook wat 'verleiden' door stieren
die goed in de markt liggen op het vlak van genetica." 3 Iedere stier heeft zijn werkfiche.

Met het oog op een grote homogeniteit
van de veestapel gebruikt Bernard
maar enkele stieren. Dit is een gesloten
bedrijf met het beste fokmateriaal dat
na vele jaren is opgebouwd. “De
kwaliteit van het vee is voor ons de
enige maatstaf”, aldus Bernard. “het
uitgangspunt zijn goede sterke koeien,
niet altijd met de meeste vleesopleg,
maar goede koeien, in orde, groot en
zwaar. De meeste vaarzen zijn drachtig

38
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drijf als het onze kan zich geen
‘verloren’ dier veroorloven.”
Bernard neemt jaarlijks deel aan een
viertal veeprijskampen, waaronder ook
aan de sterk bezette provinciale
prijskamp van Luxemburg. “Ik voel wat
er bij de fokkers leeft op de prijskam
pen. Toegegeven, bij mijn stierkeuze laat
ik me ook wat ‘verleiden’ door stieren
die in de markt liggen op het vlak van
genetica”, aldus Bernard. n

Rene Coppejans: “Je hebt in Ciney de zekerheid
van een stier die volledig in orde is, vrij van
erfelijke gebreken en getest op vruchtbaarheid.”

ingedeeld in 3 groepen en bij iedere groep
lopen een paar stieren. “Als een bepaalde
stier zijn werk niet goed doet, dan is er
nog altijd een ‘backup’. En die aanpak
levert resultaat: het drachtpercentage
bedraagt ongeveer 90%.” De kalvingen zijn
geconcentreerd in het voorjaar en in het
najaar.
De kalveren krijgen kunstmelk en
kalvervlokken tot ze 3 maanden zijn. het
rantsoen voor de stieren en de vrouwelijke
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GARANTiE OP EEN VRUCHTBARE
STiER DiE GOED DEKT
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Ongeveer 60% van de kalveren die in Ciney geveild worden, vertrekt naar
Vlaanderen. De gegevens die over de stier gekend zijn, betekenen een meerwaarde
voor de rundveehouders die stieren aankopen die beantwoorden aan hun
fokdoel. – Luc Van Dijck

C
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runderen is vrij eenvoudig gehouden. Alle
stieren worden op het bedrijf afgemest en
geslacht rond 24 maanden. het rantsoen
is samengesteld uit maïs, tarwegistcon
centraat, mineralen en vitaminen,
aangevuld met een eiwitkern. De verhou
ding maïstarwegistconcentraat bedraagt
3 op 1. De laatste 4 maanden in de
afmestfase van de stieren komt daar nog
CCM (of droog maïsmeel als de CCM op is)
bij in een verhouding van 750 g (500 g voor
maïsmeel) per 100 kg levend gewicht. De
vrouwelijke runderen krijgen hetzelfde
rantsoen tot 15 maanden, de leeftijd dat ze
bij de stier gaan. na 15 maanden valt de
eiwitkern weg en worden de vrouwelijke
runderen gevoederd volgens de norm.

Trouw aan zijn filosofie heeft Rene op de
laatste veiling in september 2 stieren
gekocht. “Ik zoek geen superbespierde
stieren, maar stieren waar groei in zit.
het aanbod van dergelijke stieren is naar

Rene Coppejans

"Waar het echt om gaat, dat is
rendabel vlees produceren."
mijn mening veel te laag. Op termijn zal
er in de witblauwfokkerij nog meer
aandacht moeten gaan naar groei,
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gestalte en gewicht. Conformatie is er
voldoende. Waar het echt om gaat, is
rendabel vlees produceren. Omdat ik
niet telkens heel Wallonië kan door
kruisen op zoek naar een geschikte stier,
zoek ik mijn gading in Ciney. hier heb je
bovendien de zekerheid van een stier die
volledig in orde is, vrij van erfelijke
gebreken en getest op vruchtbaarheid.
En je hebt alle cijfers ter beschikking
over groei en voederconversie.”
In de stal zitten de 2 nieuwe stieren
broederlijk naast elkaar in hun box:
Lambeau du Bronheit (vader Locasse du
Bronheit, zie foto) en Ocelot de Landin
(vader Rosario). “Voor mij stak Lambeau
du Bronheit er met kop en schouders
dossier ••39
39

direct. Op de leeftijd van 14 maanden woog
hij 636 kg en was hij 123 cm hoog, met
goede benen en een goede rug, een goede
borst en brede schouders, uitstekende
lengte, voldoende bil en voldoende grootte.
kortom, een correcte stier zonder fouten.
Dekstieren die ik koop bij andere fokbedrij
ven zijn toch niet van het niveau van wat ik
op de veiling in Ciney kan kopen. Dat is
normaal als je ziet welke strenge selectie
die stieren ondergaan. Als de prijs dan nog
wat meezit, dan is het bingo!”
Marcel heeft goede ervaringen met het
opfokcentrum in Ciney. “In 2007 kocht ik er
mijn eerste stier, ook een stier uit de
fokkerij ‘de Landin’ van MassonLaloi uit
sainteMariesursemois. Imposant de
Landin (vader Finaud de Warnach) heeft
mijn veestapel fel verbeterd en hij was
bovendien bijzonder vruchtbaar. hij heeft
veel grote zware koeien gegeven. Een
andere topper kocht ik 3 jaar geleden in
Ciney, namelijk Magicien IslelePré (vader
gaspard de saintAmand). Die geeft ook
grote koeien met goede benen en sterke
bespierde kalveren die goed geld opbren
gen. Magicien is nog steeds aanwezig op
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Ouragan de Landin tijdens zijn verblijf in Ciney.
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EEn gOEDE VERBETERAAR
ZOnDER FOuTEn

ig

Aanpassingsperiode

veeartskosten betalen. En als we de
rekening maken, dan zien we dat er aan
vleesvee houden niet veel verdiend is. het
is de zoogkoeienpremie die de vleesvee
bedrijven recht houdt. Ik denk dat er op
veel gemengde bedrijven geen aparte
boekhouding voor de vleesveetak wordt
gevoerd en dat veel vleesveehouders zich
niet realiseren hoe weinig rendabel deze
sector is. Er zal veel moeten veranderen
om de vleesveebedrijven opnieuw rendabel
te maken”, besluit Rene Coppejans.

ht

bovenuit, letterlijk en figuurlijk”, zegt
Rene. “714 kg en 133 cm hoogtemaat voor
een stier van 14,5 maand is best indruk
wekkend. Wat conformatie betreft, vindt hij
wel zijn meerdere, maar je kan niet alles
willen. Een stier die alles heeft – grootte
en conformatie – wordt weggekaapt door
de kIcentra voor een bedrag van
10.000 euro en meer. Voor een stier die bij
de kudde moet lopen, heb ik Lambeau du
Bronheit best wel duur betaald. Dat
riskeer je als meerdere kopers hun oog
laten vallen op dezelfde stier.”

C
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yr

na de veiling neemt Rene de stieren
meteen mee naar huis. “Je moet ze wel
enige maanden de tijd geven om zich aan
te passen aan hun nieuwe omgeving.
Vergeet niet dat de stieren in het selectie
centrum opgefokt zijn op krachtvoeder en
dat ze zich moeten aanpassen aan een
kariger rantsoen. Toch moet je oppassen
dat ze niet te fel vermageren, want dat
beperkt hun dekprestaties. De conclusie is
dat je nieuwe springstieren ruim voor de
dekdienst moet aankopen.”

Rendement blijft achter
Ondanks zijn mooie bedrijf maakt Rene
zich zorgen over de toekomst van de
sector. “hier proberen mijn broer en ik zo
economisch mogelijk te werken. We
hebben het management geoptimaliseerd.
We zoeken naar een zo goed en goedkoop
mogelijke voederstrategie met liefst zo
weinig mogelijk aangekocht krachtvoeder.
Als veearts moet ik bovendien geen

40
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Marcel en Veerle CapiauOpsomer baten
in Maarkedal een gemengd bedrijf uit met
vleesvee, vleesvarkens en wat vlees
kuikens. Zij zijn beiden beenhouwer van
opleiding en baten sinds 6 jaar ook een
hoeveslagerij uit.
De rundveetak bestaat uit ongeveer 55
dieren (30 kalvingen per jaar), waaronder
3 dekstieren. het areaal beslaat 10 ha
weiden en 2 ha graangewassen. Alle maïs
wordt aangekocht. het rantsoen van de
koeien bestaat uit maïs, voordroog,
geplette gerst en allmash. De stierkalveren
gaan weg als ze 2 tot 4 weken oud zijn.
In september kocht Marcel op de veiling in
Ciney Ouragan de Landin (zie foto boven
aan). “Ik pluis eerst de brochure met alle
gegevens van de stieren goed uit en kijk
naar de bloedlijnen. Op de veiling zelf kan
je dan goed beoordelen hoe de stieren
ervoor staan. Ouragan de Landin beviel mij

Marcel Capiau: “Met de stieren uit het opfokcentrum heb ik de kwaliteit van mijn veestapel fel
verbeterd.”

het bedrijf en kan blijven zolang hij
betrouwbaar en correct blijft. hopelijk heb
ik evenveel succes met Ouragan de
Landin. Hij is na een maand al goed
aangepast aan zijn nieuwe omgeving en
heeft zijn gewicht behouden. hij heeft net
zijn eerste koe gedekt. Afwachten of de
kwaliteit van de nakomelingen aan mijn
verwachtingen beantwoordt.” n
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