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Op de nationale prijskamp voor
het Belgisch witblauw ras,
tijdens Agribex 2011 in Brussel,
werd Breeze van Daisel van
Lieven Goddeeris uitgeroepen
tot kampioene bij de koeien.
Het is niet de eerste keer dat
deze fokker uit Diksmuide in de
prijzen valt. We gingen op zoek
naar het geheim van dit
succes. – Luc Van Dijck
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“Kom gerust eens af”, zei Lieven Goddeeris aan de
telefoon. “Maar verwacht geen juweel van een
landbouwbedrijf. Hier staat maar een groepje
dieren. Mijn vee is in de winter opgestald op een
drietal bedrijven in de buurt. Ik ben veearts van
beroep en heb daarmee meer dan werk genoeg.”
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Snel vooruit gaan
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Je kan je dieren op de
veeprijskampoen voorbereiden
door een beetje te spelen met de
voeding.
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Lieven startte in 1988 met de fokkerij van Belgisch
witblauw omdat hij een nuttige bestemming wou
geven aan de omliggende weiden. Op aanraden van
een collega-dierenarts begon hij met embryotrans
plantatie. Met een veestapel van ongeveer 200
dieren en 80 kalvingen per jaar kunnen we niet echt
meer spreken van een ‘liefhebberij’. De kalvingen

FOKKERIJ IS HET VERLEDEN
LOSLATEN EN WERKEN AAN DE
TOEKOMST.

zijn geconcentreerd in de periode maart-oktober.
De dieren verblijven dan op de omliggende weiden
(20 ha). “Mijn bedrijf is de klant waar ik het meest
mijn zin mag doen en dat voelt goed”, lacht Lieven.
“Ik doe alle behandelingen en keizersnedes. Ik
insemineer de vrouwelijke dieren. Uit de beste
koeien haal ik embryo’s en die plant ik in bij
draagmoeders. Embryotransplantatie is de kortste
weg om het niveau van de veestapel te verhogen,
maar het resultaat is heel onzeker. Je moet een
tegenslag kunnen verdragen. Het doel was – en
is – een bovengemiddelde fokkerij opbouwen via het
beschikbare genetische potentieel. Deelname aan
prijskampen is daar meer een gevolg van dan een
ambitie op zich. De nabije toekomst ziet er op dat
vlak trouwens niet zo goed uit door de recente
IBR-eisen, en voornamelijk door het blijvend
ontbreken van een duidelijke consensus van alle
actoren over het prototype witblauw 2020.”
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EErSt EEN gEZOND kAlf,
pAS DAArNA DE prijSkAmp
op de prijskampen kalveren geshowd die je
later nooit meer terugziet. na 10 maanden
onderscheiden de beste dieren zich vanzelf.
Als de kalveren 8 maanden oud zijn, zijn de
grootste risico’s op problemen voorbij. Als ze
rond 10 maanden oud zijn, dan kan je pas
echt zien (letterlijk dan) welk vlees je in de
kuip (stal) hebt en de mindere kalveren (te
kort, te klein, slechte muil, …) beginnen uit
te selecteren. Ze moeten mij charmeren!
Hoewel, hoe de dieren daarna verder
evolueren, kan je niet met zekerheid zeggen.
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Fokkerij
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Hoe slaagt Lieven goddeeris erin zulke
dieren te fokken? “genetica én geluk! Je
kan maar succes hebben als je elk
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mineerd en na 1 of 2 kalvingen doorverkocht
voor de genetica aan andere fokkers die er
soms zelf nog mee willen spoelen. De
allerbeste houd ik zelf als spoelkoe … tenzij
er een goed bod komt. Alles mag weg, al is
het met spijt in het hart. Ik kan al die koeien
hier toch geen jaren houden.”

Diksmuide
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Om gezonde kalveren te hebben, laat
Lieven niets aan het toeval over. “Als je je
werk goed wil doen, moet je werken
volgens een vast protocol dat je rigoureus
volgt. Iedere veehouder weet dat wel, maar
hij komt er niet altijd toe en dat is jammer.
De echt professionele bedrijven doen dit
wel: biestmanagement, vaccinaties,
ontwormen, schurftbehandeling, goede
huisvesting, …
De eerste 48 uur na de geboorte zit ik er
kort op. Die eerste dagen zijn cruciaal. Dat
begint met het geven van de biest. Dat doe
ik zelf. Dan zie ik welk kalf goed is en welk
minder. Terwijl ik de baarmoeder naai, laat
ik het kalf ondersteboven hangen, zo
komen de slijmen goed los. Ik heb gemerkt
dat de kalveren daarna beter en meer biest
opnemen. Er is ook meer plaats voor biest
en het kalf heeft meer kracht om te zuigen.
Meer biest betekent meer antistoffen en
bijgevolg een betere bescherming. Ik ent de
moederdieren in tegen allerlei kalverziek
ten. Door het vaccin maken ze antistoffen
aan en die worden met de biest zo vlug en
zo veel mogelijk aan de pasgeboren
kalveren gegeven. na 2 weken vaccineer ik
tegen kalvergriep met een herhaling na 3
en 4 maanden. Ik behandel ook preventief
tegen coccidiose en cryptosporidiose. De
kalveren krijgen vitamines met sporen
elementen (selenium) om de weerstand en
de spiergroei (ook het hart is een spier) te
versterken. Dat is later ook goed voor de
vruchtbaarheid. Je ziet dus: voor ze 4
maanden oud zijn, hebben de kalveren al
heel wat verzorging gekregen.
Ik fok de kalveren op volgens het klassieke
voederschema. Kalveren die spontaan en
direct zuigen, laat ik bij de moeder. Maar
dat is een minderheid. Ik zie er wel op toe
dat ze vitaal zijn, goed drinken en ook
krachtvoer en hooi of gras eten. Met andere
woorden, dat ze een goed rendement halen.
Alle jonge dieren tot 1,5 jaar krijgen tot 2 kg
krachtvoer bij om de maximale groei te
garanderen. Het rantsoen voor de volwas
sen dieren bestaat vooral uit grasproducten
(ad libitum gras en hooi) en een beetje
maïs, maximum een derde, eerder als
bindmiddel.
De eerste 8 tot 10 maanden moet de eerste
zorg zijn: een gezond kalf opkweken. Ze
moeten niet opgefokt worden voor de
prijskampen. Ze zijn nog te jong. Er worden

Bo

Kalveropfok

LUXEMBURG

Leeftijd: 59
gemeente: Diksmuide (Beerst)
specialisatie: veearts met 200 witblauwe runderen

lieven goddeeris is fokker van kampioenendieren als
Nativa van Daisel, mamelia van Daisel en Breeze van
Daisel. De dieren dragen alle het suffix ‘van Daisel’.
lievens vader was in Dadizele – Daisel in de volksmond –
ook al met fokkerij bezig.

Stiertjes die niet goed genoeg zijn om als
fokstier te verkopen, worden binnen het jaar
afgemest en verkocht voor rosévlees. Ik doe
de eindevaluatie bij de vaarzen als ze 15 tot
18 maanden oud zijn. De mindere krijgen
een embryo ingeplant. Ik zie liever dat de
koeien wat uitgegroeid zijn bij de eerste
kalving. Kalven op 25 tot 28 maanden is voor
mij oké. De goede vaarzen worden geïnse
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onderdeel van de fokkerij zo goed mogelijk
beheerst”, beantwoordt hij de vraag. “Dat
begint met de (aankoop van) goede
genetica. Ik hecht het grootste belang aan
een sterke moederlijn met een opeenvol
ging van sterke moeders. Topstieren
hebben doorgaans ook sterke moeders. Ik
kies dan voor een stier die volgens mij het
best past. De natuur moet natuurlijk ook
rundvee | vlees • 47
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Keuringen

In Brussel woog kampioene Breeze van
Daisel (geboren in september 2006) 1017 kg
met 1,41 m hoogtemaat. Ze stond er
schitterend bij, een en al fijne bespiering.
Ze was niet afgemest en ook niet drachtig.
Zij werd uitverkoren wegens haar uitzon
derlijke bespiering, breedte en elegantie.
Haar halfzus Bavaria werd in dezelfde
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Economische vleesveehouderij
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“Mijn zoon Jeroen, die apotheker is, is ook
geboeid door de fokkerij. Maar van
economisch vleesvee en witblauw houden,
heb ik schrik. Er kan zo veel fout gaan in

reeks zevende. Zo een keuring is een
momentopname. En het komt er ook op
aan de jury te overtuigen.
“Je kan je dieren op de veeprijskampen
voorbereiden door een beetje te spelen met
de voeding”, verduidelijkt Lieven. “Ik heb 3
dieren klaargezet voor Brussel en ik heb ze
alle 3 verschillend gevoederd naargelang
hun conditie en hun fysiologie. Breeze heb
ik apart gevoederd. Tot in oktober liep ze
nog in de weide. Ik heb ze mager gezet om
van nul te kunnen beginnen. Ze kreeg
gewoon krachtvoeder van 18% eiwit met
extra vitamines en sporenelementen.
Breeze heeft de neiging iets te vet te
worden, dit in tegenstelling tot Bavaria. Die
kun je a volonté voederen zonder dat ze te
vet wordt. Drie weken voor de wedstrijd heb
ik Breeze zwaar afgeremd. Ze kreeg dan
maar 2 kg krachtvoeder per dag. Een dier
dat te sterk in conditie staat, verliest
finesse. Het is pas op de dag van de
wedstrijd dat het in supervorm moet zijn. Je
kan het geluk dus een heel klein beetje
helpen.” n
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heel de keten. Ook verder in de afzet. Er
wordt zeker geen grof geld verdiend en er
zijn zo veel problemen. Ik zou niet liever
hebben dan dat het beter zou gaan in de
sector. We hebben mondiaal het beste
vleesras. Een fantastisch product, de
culinaire top. Het is zelfs te goed voor wat
de markt gemiddeld vraagt. Vergeet niet
dat we steeds meer concurrentie krijgen
van andere vleesrassen en reforme
melkkoeien. We krijgen Belgisch witblauw
vlees in het buitenland moeilijk verkocht.
Daarom staat de sector onder druk.
Waarom lukt ons dat niet? Ik zie maar één
oplossing: ons best doen en meer aan de
afzet werken. Dat laatste is een taak voor
de promotiediensten via een goede pr en
een gepast management.”
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nog meewillen. Als de som van 1 plus 1 vier
is, dan heb je een kampioen in de stal.
Een van de eerste aankopen in 1988 waren
embryo’s van Egalé du Coin. Twee andere
moederdieren die mijn fokkerij dragen, zijn
Espérance en Gracieuse. Espérance (de
moeder van de beloftevolle Occupantdochter
Bavaria van Daisel, nog een topproduct van
Lieven Goddeeris) komt van een dier met het
grootste palmares ooit. Haar moeder Cassis
was kampioen in Doornik en Libramont en
kampioen in Brussel, zowel bij de vaarzen
als bij de koeien. De moeder van Breeze van
Daisel is Gracieuse. Die was ook groot en
lang, maar met iets minder finesse.
Gracieuse zelf had alles wat je van een
super witblauw dier verlangt: vooraan de
breedte van een stier én lengte. Het is niet
zozeer de bil die het gewicht maakt, maar
wel de brede voorhand en de lengte. Breeze
van Daisel heeft dat ook, met daarbij de
finesse van stiervader Occupant.”
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Vang Seleniumtekort op met de mineraalkernen van AVEVE
n
Onze proeve
bewijzen het!

Tekort aan selenium kan bij
uw melkvee leiden tot:
• vermindering van weerstand
• vermindering van vruchtbaarheid
• lage melkproductie
Dit seleniumtekort kan perfect bijgestuurd worden met AVEVE
Prolacta Premium Nr. 451 voor droogstaande koeien en met
Optimin-Premium Nr. 429 voor melkgevende koeien.
Beide mineraalkernen bevatten 40 mg selenium waarvan,
voor een zeer snel effect, 20 mg organisch in Prolacta Premium
en 5 mg organisch in Optimum Premium.

Wilt u meer info?
Bel 0800/13556 voor de commercieel verantwoordelijke rundvee van AVEVE in uw buurt of loop even langs
bij de plaatselijke AVEVE zaakvoerder.
www.aveve.veevoeding.be - veevoeding@aveve.be
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