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Eind november 2013 werd de rascommissie Belgischwitblauw binnen VRV ofﬁcieel geïnstalleerd. In deze serie stellen we de zes commissieleden voor die het
Vlaamse witblauwstamboek adviseren in de opdrachten.
Deel 1: Kristof De Fauw (editie maart)
Deel 2: Lieven Lameire (editie april)
Deel 3: Marc Raemdonck (editie mei)
Deel 4: Frank Steukers (editie juni)
Deel 5: Georges Van Laere (editie juli)
Deel 6: Bart Willems (editie augustus)
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et een eerste kalving op 24,5 maanden, een tussenkalftĳd van 390 dagen en een kalvingsindex van 1,33 weet
bio-ingenieur en vleesveehouder Kristof
De Fauw uit het West-Vlaamse Tielt waar
hĳ mee bezig is. Samen met echtgenote
Sandra van Renterghem runt hĳ een
melkveebedrĳf, een gesloten varkensbedrĳf en het witblauwfokbedrĳf Het Caloenhof.
Lang hoeft hĳ niet na te denken als hem
gevraagd wordt naar zĳn ideaalbeeld van
de Belgisch-witblauwkoe. De Fauw: ‘De
optimale fokkoe moet vruchtbaar zĳn,
kalven op twee jaar ouderdom en elk jaar
een levend, gezond kalf afleveren en bĳ
afvoer na drie kalvingen een S-karkas van
550 kilogram koud geslacht afleveren.’

Waslĳst actiepunten
In één adem geeft De Fauw meteen aan
waarom hĳ kandideerde voor de rascommissie witblauw toen VRV de vacatures
openstelde. ‘Om dat ideaalbeeld te benaderen in de brede massa, moet het stamboek veel meer dan nu het geval is
ondersteuning bieden. Met uitzondering
van de publicaties over de erfelĳke gebreken, schort het daar de laatste tien jaar
aan in het nationaal stamboek te Ciney.
Er is veel te veel geblaat, weinig tot zelfs
geen wol. En ik zal erover waken dat dit
ook in het Vlaamse stamboek gebeurt. Er

De Fauw wil moderne hulpmiddelen zoals internet
en genomics beter benutten in de selectie

Vooruit met
de witblauwe
Vanuit zĳn eigen bedrĳfservaring meerwaarde geven aan de
Vlaamse stamboekwerking witblauw ten bate van het algemeen
belang. Dat is wat Kristof De Fauw uit Tielt zich tot missie heeft
gesteld als lid van de nieuwe rascommissie witblauw bĳ VRV.
tekst Guy Nantier

is zeer zeker nog vooruitgang mogelĳk in
het beste vleesras ter wereld.’
Wat de vertaalslag van ‘vooruitgang’
concreet inhoudt, heeft de jonge veehouder helder voor ogen. ‘Laten we starten
met de vroegrĳpheid en vruchtbaarheid.
Het kan toch niet dat vroegrĳpheid en
vruchtbaarheid nog steeds geen fokwaarden hebben. Occupant was bĳvoorbeeld de slechtste ki-stier ooit qua vroegrĳpheid. Dat is nooit aan de oppervlakte
gekomen in de indexen. Nog een voorbeeld: om mĳn eigen verkoop van dekstieren veilig te stellen, organiseer ik,
naast verkoop het jaar rond, in april en
december een speciale verkoopdag. Het
bedrĳf staat dan voor iedereen open. De
stieren zĳn hier allemaal getest op de zeven gebreken. Ze worden bovendien gecontroleerd op geslachtsdrift, uitschachten en kopdekken. Kĳk, uit ervaring
weet ik dat drie bepaalde bloedlĳnen, die

Het Caloenhof, geboorteplek van ki-stier Lennie van het Caloenhof
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van Fakir, Harpon en Liberal, veel kans
op kopdekkers geven. Als ik het stamboek van Ciney om onderzoek hierom
vroeg, werd ik weggelachen. Hetzelfde
geldt voor de stier Blak waarvan de mannelĳke nakomelingen niet uitschachten.
Ja, dan houdt het voor mĳ eenmaal op.’
‘En om terug te komen op die erfelĳke
gebreken: waarom kunnen de onderzoeksresultaten van de genetische gebreken van een dier niet op de stamboekkaart komen? Men zou die informatie
kunnen meenemen. Als beide ouders
vrĳ zouden zĳn, hoeven de nakomelingen bĳvoorbeeld niet meer getest worden. Dat is toch maar een kleine moeite
in het huidige, digitale tĳdperk. Als
je erom vraagt, wordt het gewoon weggewuifd.’
Naast een fokwaarde vroegrĳpheid en
vruchtbaarheid staan ook een fokwaarde ziektegevoeligheid voor griep en

De jongveeopfok gebeurt in een aparte stal om de ziektedruk laag te houden
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Leeftĳd:
Actviteiten:
Bwb-fokkerĳ sinds:
Aantal kalvingen:
Fokdoel:
Favoriete stier/koe:
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38
vleesvee-, melkvee- en gesloten varkensbedrĳf
1985
110
vruchtbaarheid, gezondheid, karkasgewicht
en karkaskwaliteit
Lennie van het Caloenhof (Giga x Operateur)

‘Er is zeer zeker nog
vooruitgang mogelĳk
in het beste vleesras
ter wereld’
melkproductie op het verlanglĳstje. ‘De
ki-stieren moeten meer getest worden,
ongeacht het ki-station, en de gegevens
moeten veel sneller terug bĳ de basis komen. Het gaat er bĳ mĳ niet in dat in het
huidige internettĳdperk ik eerst van collega’s informatie over een stier moet vernemen, terwĳl dit, op basis van nakomelingeonderzoek op grote schaal, veel
sneller en op een onpartĳdige manier
zou kunnen via internet. Tussen haakjes: in mĳn beleving hoort het Vlaamse
stamboek ook onpartĳdig te zĳn en geen
aanhangsel van CRV/BBG. Ik gebruik
sperma van alle ki-stations.’

Genomics snel oppakken
Het moge al duidelĳk zĳn. Cĳfermateriaal heeft naast de eigen beoordeling heel
veel waarde voor Kristof De Fauw. Ook
op het vlak van genomische selectie wil
de West-Vlaming dat er snel nagels met
koppen worden geslagen.
‘Of je dat nu graag hebt of niet, we moeten met het nieuwe genomicstĳdperk
mee. Een samenwerking met de Waalse
veeverbeteringsorganisatie AWE, dat op
tachtig pilootbedrĳven al DNA-onderzoek koppelt aan prestatiegegevens zoals voerefficiëntie et cetera, dringt zich
op. Die informatie moet zodra ze praktĳkrĳp is, snel en duidelĳk gecommuniceerd worden naar de basis.’
‘Ook nieuwe bloedlĳnen zouden we via
genomics kunnen opsporen. Inteelt blĳft
immers in ons ras een zorgenkindje en
blĳft bĳzondere aandacht opeisen.’ l
Cecile 3 (v. Lennie): 98 90 86 91 85 90
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