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Eind november 2013 werd de rascommissie Belgisch
witblauw 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)

D

e bedrĳfsgebouwen ‘Van de Fonteinhoek’ in Dentergem ogen onopvallend. Onopvallend zoals de meeste
bedrĳven in deze regio waarvan de landbouwactiviteiten voornamelĳk gericht
zĳn op de groenteteelt in familiaal verband. ‘De ingestrooide aanbindstal dateert van 1985, het jaar van opstart van
de witblauwfokkerĳ Van de Fonteinhoek
door mĳn vader’, verhaalt Lieven Lameire (38). Het rundveebedrĳf, met 55 kalvingen op jaarbasis, wordt nu sinds een
tiental jaren gerund door Lieven samen
met echtgenote Veerle Van Cauwenberghe (30). Het arbeidsinkomen van het
bedrĳf wordt verder aangevuld met activiteiten buitenshuis. Zo doet Lieven nog
loonwerk in het seizoen en heeft Veerle,
naast de zorg voor de drie jonge kinderen, ook een deeltĳdse job buitenshuis.

Controle houden
Alle dieren die op het bedrĳf worden geboren, worden hetzĳ ingezet voor de eigen fokkerĳ, hetzĳ ter plekke afgemest.
Lieven Lameire: ‘De afgemeste stieren
verlaten het bedrĳf op een levend gewicht van gemiddeld 700 kg. De vrouwelĳke dieren, doorgaans nà drie kalvingen, wegen na afmest gemiddeld 915 kg.
Alles wordt afgemest onder het lastenboek Codiplan Plus Rund.’
Na enkele slechte ervaringen met de ver-

Grootste uitdaging op de korte termĳn ligt in het
terugwinnen van populariteit van het ras

Meeschrĳven aan
een goed verhaal
Een witblauwe, groot, lang, breed en boordevol vleeskwaliteiten:
dat is het ultieme fokdoel voor Lieven Lameire op het eigen bedrĳf en het Vlaamse stamboek. De ambitie op de zeer korte termĳn is evenwel het ras opnieuw laten winnen aan populariteit.
tekst Guy Nantier

koop op basis van het geslacht gewicht,
verkoopt de veehouder de afgemeste dieren weer op voet. De veehouder doet
daarbĳ het relaas dat zĳn stieren voorheen bĳ de ene veehandelaar een slachtrendement van 70 tot 71 procent haalden, bĳ de andere 68 tot 69 procent. ‘Nu
gaat alles op basis van het gewogen, levend gewicht weg en controleer ik 48
uur na de slacht het slachtrendement
via IVB. Nu kom ik aan 71 tot 72 procent.’ De veehouder geeft aan een enthousiaste gebruiker te zĳn van de database van IVB, de Interprofessionele voor
het Belgisch Vlees. ‘Het is gratis en naast
gegevens over het slachtrendement weet
je onmiddellĳk of je juist zit met het afmestrantsoen en de groei.’

Eigen recepturen
Dat de veehouder gesteld is op volledige
controle moge ook blĳken uit het feit

Gesloten bedrĳfsvoering op Van de Fonteinhoek
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dat al het gebruikte krachtvoeder op het
bedrĳf volgens eigen inzichten is samengesteld. ’Ik had niet zo’n beste ervaringen met het mengvoer. Ik had het gevoel
dat er minderwaardige ingrediënten inzaten zoals niet-verteerbare eiwitten.
Daarop ben ik zelf beginnen te rekenen.
Nu maakt de voerleverancier het krachtvoer aan met zĳn grondstoffen, maar
volgens mĳn recepturen, zowel voor de
kalveren, het jongvee als het mestvee.
Koeien krĳgen na twee kalvingen geen
krachtvoer meer, enkel nog wat mineralen. En zie, mĳn dieren doen het veel beter.’
De kalveren worden ten huize Lameire
gescheiden opgefokt met magermelkpoeder. Tĳdens de stalperiode worden de
dieren bevrucht middels ki. Stieren als
Origan, Langoureux, Harmonica, Benhur, Liberal, Specimen en Imperial zĳn
het laatste jaar ingezet. Tĳdens de weide-
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Leeftĳd:
Actviteiten:
Bwb-fokkerĳ sinds:
Aantal kalvingen:
Fokdoel:
Voeding:
Favoriete stier/koe:

L I E V E N

L A M E I R E

38
vleesvee en seizoensloonwerk
1985
55
groot, lang, breed met kwaliteit
2/3 mais en 1/3 gras, aangevuld met krachtvoer
Gieske van de Fonteinhoek (v. Canadian Club)

‘Ik begrĳp absoluut niet
waarom veehouders
inkruisen. Dat is voor
niets nodig’
periode worden twee dekstieren gebruikt: een zoon van ki-stier Panache en
een zoon van ki-stier Specimen. Op het
bedrĳf wordt een tussenkalftĳd gerealiseerd van 420 dagen met een eerste kalving op 24 tot 25 maanden.

Werken aan populariteit
Zĳn engagement voor het nieuwe
Vlaamse witblauwstamboek is Lieven Lameire deels gevraagd door collega’s en
deels gekomen vanuit eigen initiatief.
‘Ik wil een actieve bĳdrage leveren aan
de ontwikkeling van het ras.’ De veehouder geeft aan dat hĳ met lede ogen aanziet dat het ras inboet aan populariteit
bĳ collega-veehouders en dat deze overschakelen naar een ander ras of starten
met inkruisen. ‘Ik begrĳp absoluut niet
waarom. Dat is voor niets nodig. Inteelt?
Als je registreert, is dit geen punt. Gebreken? Hebben we in het ras opgelost met
de testen op de zeven gekende gebreken.
Gewicht? Kĳk, vorig jaar heb ik nog twee
koeien afgemest die meer dan 1000 kilogram wogen. Het is dus mogelĳk zwaar
te fokken.’
Maar ook aan de dalende populariteit bĳ
de consument wil hĳ werken. ‘Ik wil
meeschrĳven aan een goed verhaal om
de consument opnieuw te laten kiezen
voor een stukje vlees van eigen bodem
en niet van bĳvoorbeeld Ierland.’
Een witblauwe, groot, lang, breed en
boordevol vleeskwaliteiten. Dat is samengevat waar Lieven naar toe werkt op
het eigen bedrĳf. En die focus wil hĳ ook
voor actie in het stamboek. |
Krachtvoer volgens eigen receptuur
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