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Twee roodbonttitels voor familie De Paep

Winnen als team
Met Ditske 2 van de Korenheie grepen Marc De Paep en Veerle
Veerle Vercauteren en Marc De Paep
Ditske 2 van de Korenheie en Birma 2 van de Korenheie leverden Marc De Paep en Veerle Vercauteren
op de CRV Koe-Expo in Gent dubbel succes op.

Vercauteren uit Melsele de vaarzentitel op de CRV Koe-Expo in
Gent. Net als reservekampioene Birma 2 is ze het product van een
roodfactorstier. ‘Met zwartbonte inbreng ga je sneller vooruit.’
tekst Annelies Debergh

Melsele
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og maar pas nieuw zĳn ze: de twee
foto’s aan de wand van de keuken.
‘Ik heb ze nog maar van de week opgehangen.’ Veerle Vercauteren vertelt het
terwĳl ze de zĳplaten van Ditske 2 van
de Korenheie (v. Hvezda) en Birma 2 van
de Korenheie (v. Zabing) – respectievelĳk

de kampioene bĳ de vaarzen en de reservekampioene in de middenklasse op de
CRV Koe-Expo in Gent – een trotse blik
toespeelt.
De helft van de vloer in de woonkamer
ligt nog met cadeautjes bezaaid. ‘We
hebben afgelopen vrĳdag een kampi-

2015

02-03-15 14:40

oensfeestje gehouden’, klinkt het bĳna
verontschuldigend. Marc De Paep (45),
zĳn vrouw Veerle (44) en de kinderen,
Nathalie (17), Helena (15) en Johanna (9),
ze zĳn allemaal even trots op de prestaties van hun koeien.
En toch hangt er een lichte nervositeit in
de lucht: er wordt immers gewacht op de
CRV-inspecteurs die de exterieurscore van
beide dieren onder de loep willen nemen.
‘Het zĳn op dit moment echt wel de mooiste koeien in onze stal’, vindt Marc. Koeienfanaat Nathalie knikt bevestigend. ‘Als
er goed bloed in zit, dan komt dat vroeg of
laat altĳd weer terug.’

‘Van de Korenheie’
Bĳ wie fokkerĳbenamingen bĳhoudt,
gaat bĳ het horen van ‘Van de Korenheie’
meteen een belletje rinkelen. ‘We begonnen in 1993 te boeren’, begint Marc De
Paep. Hĳ doet de geschiedenis van het bedrĳf uit de doeken. De veestapel telde op
dat moment 22 melkkoeien voor een
melkquotum van 100.000 liter. In 1997

De stal is stilaan overbezet met
80 koeien op 65 ligplekken

nam hĳ het quotum van zĳn schoonouders over en kon het bedrĳf doorgroeien
naar 38 melkkoeien. ‘Om de veestapel uit
te breiden kocht ik toen vaarzen en embryo’s aan bĳ Herman d’Hollander.’
In 2005 kreeg Marc De Paep de kans om
het bedrĳf van de familie d’Hollander
over te nemen. De fokkerĳ kreeg de benaming ‘Van de Korenheie’ mee. Sindsdien
telt het bedrĳf twee locaties en groeide de
veestapel richting 80 melkkoeien. ‘Zestig
tot zeventig procent van onze melkkoeien
is roodbont’, zegt Marc. ‘Om genoeg vooruitgang te boeken in roodbont zĳn we in
de loop der jaren iets meer zwartbontstieren gaan gebruiken. Met zwartbonte inbreng ga je sneller vooruit.’
Het inseminatielĳstje telt behalve een
aantal echte zwartbontverervers vooral
roodbont- en roodfactorstieren met Aram,
Brooklyn, Adonis, Sherlock, Acme, Atlantic, Gofast, Durbin, Defiant, Valentino en
Colorado. In de veestapel zĳn de vaderdieren al even divers, met onder meer
Classic, Fidelity, Lambiek, Twister, Za-

bing, Jotan en Mr Burns. ‘We letten toch
vooral op de melk. De melk heb je nodig.
Een prĳskampdier moet het in de eerste
plaats goed doen in de stal.’
Op het vlak van exterieur ligt het streven
op robuuste melkkoeien. Het bedrĳf insemineert zelf en kiest voor vaarzen eerst
een gesekst rietje uit. ‘We willen koeien
die hun productie goed aankunnen’, geeft
Marc aan. De gemiddeld tachtig melkkoeien staan voor een rollend jaargemiddelde van 8984 kg melk met 4,09% vet en
3,35% eiwit. ‘We fokken op koeien met
sterke, droge benen en goede uiers.’
Sinds de oudste dochter Nathalie meediscussieert over de fokkerĳbeslissingen, is
het aantal gebruikte stieren toegenomen.
‘Het is fĳn om daar een gesprekspartner
in te hebben’, ervaart Marc. ‘Het praten
en discussiëren over de fokkerĳ zie ik als
een pluspunt. Zo kom je tot betere keuzes
en weloverwogen beslissingen.’
Hetzelfde geldt ook voor deelnames aan
keuringen, zowel lokaal in Sint-Niklaas of
Beveren als in Gent. ‘Het wassen en sche-

Zorggroepen en kalveren staan op
het ouderlĳk bedrĳf
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Birma 2 (v. Zabing) en Ditske 2 (v. Hvezda) van de Korenheie

ren van de koeien hebben we nu bĳvoorbeeld samen gedaan. In het voorbereiden
van koeien kruipt veel tĳd en dan is het
plezant om dat samen te doen.’ Veerle
gaat verder: ‘Naar shows ga je als een
team. Het is leuk dat je dat draagt als een
gezin.’

Arbeidsintensief op afstand
Door de opsplitsing van de melkveeactiviteiten op twee bedrĳven is het werk hoe
dan ook erg intensief. ‘Koeien komen na
het droogzetten naar dit bedrĳf en kalven
hier ook weer’, legt Veerle uit. Hoewel het
tweede bedrĳf slechts op 2,5 kilometer
afstand ligt, noemt ze het werken op twee
locaties intensief. ‘Het oorspronkelĳke
bedrĳf ligt in bouwgebied, dus kunnen
we er niet uitbreiden. Door de zorggroepen hier te huisvesten is het werkbaar
met twee bedrĳven.’
Op termĳn moet dat evenwel veranderen.
‘Op twee bedrĳven werken mag je niet
onderschatten’, vindt Veerle. Ze wĳst onder meer op de tochtdetectie bĳ de melkkoeien. Om de bronst te detecteren, ook
wanneer ze niet op het andere bedrĳf
zĳn, hebben ze in een tochtdetectiesysteem geïnvesteerd. ‘We zĳn toen ook
naar een 2 x 7 visgraatmelkstal overgestapt met melkmeting en koeherkenning. En we werken inmiddels met drie-

hoekige tepelvoeringen. Sindsdien zien
we geen speenpuntvereelting meer.’
Nu de tweede bedrĳfszetel is aangekocht,
groeien ook de plannen voor een aanbouw aan de bestaande ligboxenstal. De
huidige stal is met 65 ligboxen en 80
melkkoeien overbezet. ‘We hebben op
het andere bedrĳf geen aparte strobox. En
we kunnen extra ligboxen gebruiken.
Daarom denken we momenteel na over
een uitbreiding van de stal.’ Concrete
plannen zĳn er nog niet, maar de ideeën
over hoe het moet borrelen vanzelf op. Zo
wordt in de toekomst met diepstrooiselboxen gewerkt, zegt Marc. ‘Diepstrooiselboxen zĳn arbeidsintensiever, maar beter
voor de hakken en voor de koe.’

Begeleiding door dierenarts
De gezondheid van de koe staat centraal.
‘Een goede verstandhouding met de bedrĳfsdierenarts is daarvoor erg belangrĳk’, benadrukt Veerle. Sinds enige tĳd is
daarom gekozen voor bedrĳfsbegeleiding.
‘We wilden bewust een structurele begeleiding’, klinkt het. ‘We hebben nu elke
maand een vaste afspraak met de dierenarts. Dan doen we de drachtcontrole, controle van koeien die maar niet tochtig
worden, en dan worden ook kalfjes onthoornd en gecontroleerd op bĳspenen.’
Pasgekalfde koeien worden inmiddels

Restaardappelen van thuisverkoop gaan in rantsoen van de koeien
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standaard getest op ketose, enkele weken
na kalven en alle biest wordt getest op de
hoeveelheid antistoffen met behulp van
een colostrummeter. ‘Sinds we op deze
manier werken, hebben we vooral zelf al
veel bĳgeleerd. We kunnen nu ook veel
korter op de bal spelen.’
Het rantsoen bevat 24 kg mais, 11 kg gras,
8 kg perspulp, 3 kg voederbieten, 1,5 kg
aardappelen, 1 kg ccm, 2,6 kg soja en
0,175 acidomix. ‘Krachtvoer krĳgen de
koeien naargelang de productie in de
krachtvoerbox’, vult Marc aan. Het rantsoen is een afspiegeling van het uitgebreide teeltplan met onder meer 20 ha
hakselmais, 20 ha grasland, 0,5 ha voederbieten, 3 ha suikerbieten, 6 ha wintertarwe, 3,5 ha aardappelen en nog enkele
hectaren korrelmais.
De aardappelteelt omvat drie rassen en is
gericht op thuisverkoop in een automaat
voor op het erf. ‘Doordat we hier in een
woongebied zitten, is dat de beste neventak die we ons kunnen voorstellen’, zegt
Veerle over de thuisverkoop. ‘De koeien
krĳgen onze restaardappelen.’
In de zomer krĳgen de koeien vĳf uur toegang tot de weide. ‘We werken al tien jaar
op deze manier en dat bevalt goed.’ Het
melken is een taak die Veerle met plezier
oppakt. ‘Dat doe ik erg graag’, benadrukt
ze. ‘We willen het melken zelf in handen
hebben en de koeien zien. Melken is leuk,
daarvoor hoef ik geen robot te hebben.’
De aanbouw aan de bestaande stal omvat
evenmin grote groeiplannen. ‘De massa
hoeft voor ons niet’, besluit Marc. ‘We
willen voorzichtig groeien en alles goed
kunnen doen. Juist daarvoor is de extra
stalruimte nodig.’
Want ook de fokkerĳ en de liefde voor de
koe blĳft de familie De Paep hoog in het
vaandel dragen. Het verlossende telefoontje van de CRV-inspecteurs is een
nieuwe stap in de goede richting: Ditske
2 verbetert haar score naar 88 punten
en met de winst van Birma 2 naar 90
punten loopt er nu weer een excellente
koe in de stal. l

Rantsoen met variatie aan ruwvoerproducten op de Korenheie
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