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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)

Voor Frank Steukers staat het buiten kĳf dat
vruchtbaarheid in het ras topprioriteit is

Focus op aanwas
Het ‘gezicht’ van de voormalige CRV-rascommissie witblauw,
Frank Steukers, adviseert nu onder de vlag van het Vlaamse

D

e recente aanstelling als lid van de
adviescommissie van het Vlaams
Belgisch-witblauwstamboek
betekent
voor veehouder en leraar veehouderĳ
en landbouweconomie Frank Steukers
eigenlĳk een doorstart. Tot dan was de
Limburger lid en voorzitter geweest van
de rascommissie Belgisch witblauw binnen CRV. Die rascommissie is opgeheven
sinds de opstart van het Vlaams stamboek binnen VRV.
Met de collega-veehouders in de rascommissie had hĳ een blauwdruk gemaakt
voor de rascommissie binnen het grote
geheel van CRV. De eerste opdracht bestond erin om het aanspreekpunt te zĳn
voor veehouders en fokkers in Vlaanderen en in nauw contact en overleg te zĳn
met het Waalse stamboek te Ciney. Als
tweede opdracht diende de commissie
adviezen te verstrekken met betrekking
tot de productontwikkeling en de dienstverlening binnen CRV. Een hogere penetratie in Vlaanderen van de verschillende stamboekactiviteiten was een derde
actiepunt. En tot slot was er het bedenken en het creëren van een economische
en maatschappelĳke meerwaarde voor
het stamboekvee.

Niet alles is gelukt
Vanwaar die doorstart? Frank Steukers:
‘Er is enerzĳds de politieke realiteit in
België. Landbouw – en dus ook stamboe-

witblauwstamboek. Er is tot tevredenheid vooruitgang geboekt.
Maar een nieuw doel dient zich aan: vruchtbaarheid.
tekst Guy Nantier

kaangelegenheden – is een Vlaamse materie geworden, en geen Belgische meer.
De oprichting van een Vlaams stamboek
was bĳgevolg een wettelĳke noodzaak,
maar dat viel slecht in Wallonië.’ En anderzĳds? ‘Anderzĳds liep het overleg tussen de rascommissie en het Waalse
stamboek niet echt lekker’, legt Steukers
uit. ‘We moeten er niet flauw over doen.
De bedoeling was en is wat mĳ betreft
nog steeds om in alle openheid nauw samen te werken met het moederstamboek in Wallonië. Maar dan wel op een
volwaardige en volwassen manier met
respect voor eenieders uitgangspunten.
Dat is niet gelukt omdat men bezuiden
Brussel ons slechts een tweederangsrol
wou toedichten.’
De veehouder noemt als voorbeeld de
te enge visie rond het berekenen van de
karkasindexen. ‘In Vlaanderen wilden we
verder gaan dan enkel een fokwaarde
voor karkasgewicht voor afmeststieren
en ook kwaliteitsaspecten meenemen.’
Steukers blikt niettemin tevreden terug
op de afgelopen periode binnen de rascommissie. ‘Er werd al veel gerealiseerd

Met een bĳkomende hellingstal gaat het bedrĳf naar 90 kalvingen
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op het vlak van dienstverlening,’ zegt
de leraar en veehouder en hĳ somt op:
‘Het stieradvies inteelt is nu online beschikbaar, de inteeltcoëfficiënt wordt
op de stamboekkaart gepubliceerd en
het managementprogramma VeeManager voor vleesvee werd verder uitgebouwd. En er werden Vlaamse karkasindexen ontwikkeld.’

Vruchtbaarheid op één
Ook over het in de steigers zetten van
een label ‘beschermde geografische oorsprong’ of BGA is de Limburger tevreden
en hoopvol. ‘We hebben op een positieve
manier meegewerkt aan het dossier. Kĳk,
als veehouders zĳn we te veel met het
boerenvak bezig. De toegevoegde waarde
geven we daardoor al te vaak uit handen.’
Nu het testen op de zeven gekende erfelĳke gebreken bĳna is ingeburgerd, staat
het voor Frank Steukers buiten kĳf dat
vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsmanagement het verbeterpunt nummer één
is geworden. Zelf heeft hĳ tot schade op
het bedrĳf een tussenkalftĳd gehad van
450 dagen vanwege witvuilers. De oor-
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Leeftĳd:
Activiteiten:
Bedrĳfsareaal:
Bwb-fokkerĳ sinds:
Aantal kalvingen:
Fokdoel:
Favoriete stier:
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52
leraar veehouderĳ en landbouweconomie, veehouderĳ
47 ha ruwvoer (mais, weiland, spelt en voederbieten)
1994
70
hoogtemaat en gewicht
Tison de Wihogne (v. Torrero), ki-stier BBG

‘Bullseye en Ovalert
zĳn twee handvatten
voor het management.
Nu nog de genetische
componenten vinden
met genomics’
zaak blĳft tot op heden onbekend ondanks het inschakelen van verschillende
specialisten. De tussenkalftĳd ligt op het
bedrĳf inmiddels opnieuw op 400 tot
420 dagen. ‘De lange tussenkalftĳd is
verdwenen zoals die gekomen is’, verhaalt Steukers. ‘Bĳzonder. Ooit was de
tussenkalftĳd hier 380 dagen. Dat was
top. Daar moeten we opnieuw naartoe.
CRV heeft op het vlak van management
al een handvat aangereikt door het symbool Bullseye op de stierenkaart te plaatsen voor de namen van stieren die bovengemiddeld goede bevruchters zĳn.
Met Ovalert, het vruchtbaarheidsmanagementpakket, is een tweede voorzet
gedaan. Nu nog de genetische componenten vinden met genomics.’

SAP doorontwikkelen
Een andere uitdaging ziet de veehouder
in het doorontwikkelen van het huidige
stieradvies (SAP) inteelt. ‘Op basis van
de exterieurbeoordeling van de koeien
en de exterieurfokwaarden van stieren
moet hiermee een meerwaarde voor de
stamboekwerking te realiseren zĳn. En
tot slot: het pwf-systeem voor ki-stieren
moet efficiënter en sneller.’ Want het
einddoel is voor Steukers duidelĳk. Hĳ
formuleert het als volgt: ‘Een witblauwe
ruwvoerverwerker die probleemloos opgroeit zoals een Franse vleeskoe, maar
met de kwaliteiten van een witblauwe.’ l
Eigengemaakte kalverboxen
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