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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)
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Voor Georges Van Laere is correct beenwerk
hét fundament van een rendabele vleesproductie

Niet verblind door
extreme bespiering

eorges van Laere is met zĳn zestig lentes de ouderdomsdeken in
de nieuwe commissie die het Vlaams
Belgisch witblauw stamboek adviseert.
Ondanks het leeftĳdsverschil met het
jonge geweld binnen de commissie kan
hĳ met hen goed opschieten. ‘Fokkerĳ is
onze gemeenschappelĳke passie. Zonder
fokkerĳ geraak je niet ver in de veehouderĳ.’

‘Zonder fokkerĳ geraak je niet ver.’ Het is een typerende uit-

Beenwerk is allesbepalend

wil de veehouder liever niets kwĳt, maar
hĳ heeft wel een niet mis te verstane
boodschap als aanknopingspunt: ‘Cĳfers. Het ontbeert de sector aan cĳfermateriaal. De registratie moet daarbĳ absolute voorrang krĳgen om terugkoppeling
van gegevens mogelĳk te maken zoals
voor geslachtsrĳpheid, vruchtbaarheid,
groei of voortĳdige uitval.’

De man uit het Meetjesland is zoals enkele duizend bedrĳven in Vlaanderen
naast vleesveehouder ook melkveehouder. Dat levert hem een bĳkomende invalshoek in fokkerĳdiscussies, onder andere over het kenmerk beenwerk.
Georges Van Laere: ‘In de melkveehouderĳ is het beenwerk het fundament.
Zonder correct beenwerk geen melk. Dat
is niet anders in de vleesveehouderĳ. En
op dat punt laten vleesveehouders vaak,
té vaak naar mĳn zin, steken vallen, verblind als ze zĳn door de extreme, luxe
bespiering. Dieren die tĳdens de afmest
onderuitgaan vanwege slecht beenwerk,
dat kan heden ten dage niet meer uit.’
De veehouder wĳst daarbĳ in de afmeststal in de richting van een vrouwelĳk
dier dat zal worden afgevoerd vanwege
slecht beenwerk. ‘Zonde’, luidt het
krachtig. Over de origine van het dier

spraak die op 46 jaar ervaring berust van Georges Van Laere.
De klophamer van de Oost-Vlaamse fokker heet ‘beenwerk’. En
registratie en verzamelen van cĳfers. ‘Cĳfers zĳn toch zo sprekend.’
tekst Guy Nantier

Veelzĳdige fokker
De Oost-Vlaming is sinds zĳn vĳftiende
al gefocust op fokkerĳ. Eerst op het witrode dubbeldoelras van Oost-Vlaanderen, later ook op het melktypische redholsteinras. In het witroodras leverde
het Van Laere naast talloze provinciale
titels ook een nationale titel in 1984 te
Brussel op. In het red-holsteinras werd
hĳ in 2009 reservekampioene op Agriflanders te Gent.
Sinds 1999 is op het bedrĳf ook het wit-

Op ‘t Hof ter Hasselt is balans in een dier belangrĳk
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blauwras present via inplanting van raszuivere embryo’s bĳ het melkvee. Maar
in tegenstelling tot bĳ het melkvee is
deelnemen aan shows met witblauwen
niet aan de orde. Van Laere: ‘Ik denk wel
de nodige kwaliteit in huis te hebben
voor deelname, maar bĳ vleesdieren
moet je extra kosten maken vanwege het
speciaal voeren. De keuringscoryfeeën
zĳn daardoor té verschillend van de
boerenkoeien. Dat vind ik niet acceptabel. Maar gaan kĳken? Jawel hoor en
dikwĳls ook.’
Op het bedrĳf is het volledige pallet aan
diensten en producten van CRV in het
management opgenomen: registratie,
stamboekinschrĳving, lineaire exterieurbeoordeling, SAP-inteelt en ki-proefstierinzet. ‘Ik bekĳk het als een investering, niet als een kost. Ik doe bĳvoorbeeld
ook al 46 jaar aan melkcontrole. Waar
het in ons land met zĳn dure landbouw-

Heerle (v. Heros) kreeg een score excellent
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60
melkvee- en vleesveehouderĳ
60 ha ruwvoer (mais, weiland,
gras-klaver en voederbieten)
Bwb-fokkerĳ:
1999
Aantal bwb-kalvingen: 70
Fokdoel:
kilo’s vlees per hectare
favoriete koe/stier:
Elancée du Vanova (v. Ministre),
grootmoeder van Gitan du P’tit Mayeur
Leeftĳd:
Activiteiten:
Bedrĳfsareaal:

‘Waar het finaal om
draait, is het maximale
aantal kilo’s vlees
per hectare’
gronden om draait, is het aantal kilo’s
melk per hectare of in geval van het
vleesvee het maximale aantal kilo’s vlees
per hectare. Dat zorgt voor het hoogste
arbeidskomen per zoogkoe. Om dat te
bereiken moet je alle hulpmiddelen die
er zĳn, aanwenden, inclusief het voeren
van een technisch-economische bedrĳfsboekhouding. In ons geval is de boekhouding zelfs opgesplitst in melkvee en
vleesvee. Cĳfers zĳn toch zo sprekend.’

Balans behouden
Opnieuw naar de fokkerĳ. Van Laere
wĳst op de recent afgekalfde Heerle van
’t Hof ter Hasselt. De Heros du Peroydochter werd vorig jaar als vaars door
de stamboekinspecteur ingeschreven
met 90 punten en is dus excellent verklaard. ‘Heerle voert terug op een fantastische moederlĳn: moeder Veerle was
een 90 puntenkoe, grootmoeder Opticienne van de Wildebeek en overgrootmoeder Korianne du Charron waren
eveneens goed voor 90 punten.’
De veehouder illustreert met Heerle duidelĳk waar hĳ naartoe wil met de fokkerĳ: beenwerk, gestalte en gewicht en
bespiering. ‘Ik heb evenwel geleerd in de
fokkerĳ om nooit eenzĳdig op één kenmerk te fokken, maar ook andere kenmerken in rekening te brengen. Ik grĳp
daarom nooit naar stieren met extreme
kenmerken, noch bĳ melkvee noch bĳ
vleesvee. Het gaat misschien minder
snel vooruit, maar het resulteert in meer
balans, meer evenwicht in het dier. l
Stier 1280 (Antipode x Veerle, 90 av)
is weldra aan zet

VEV
E TE E ET LE TE VL TL V
E EL SE E OS K JTUOL BI E 2R 0 1
24
0 0 9

VV07_BWBVanLaer.indd 27

27

26-06-14 16:55

