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Bĳvoedering tot een leeftĳd van 24 maanden
levert hoge groei op het fokbedrĳf De Mahoney

Tiemen en Jarich Cocquyt
De broers Cocquyt bouwden
in 2013 een nieuwe vleesveestal. Als fokkerĳliefhebbers nemen ze geregeld deel
aan prĳskampen.
Activiteit:
Ras:
Aantal kalvingen:

Groeien als kool
Pittem

vleesveefokkerĳ en
akkerbouw
Belgisch witblauw
180 kalvingen

F

okbedrĳf De Mahoney is geen onbekende naam in de wereld van de fokkerĳliefhebbers. Al vanaf de eerste dag, in
1985, toen Marc Cocquyt (54) en Christa
Loyson (52) het bedrĳf in Pittem overnamen, wordt met ingeschreven dieren gewerkt. ‘Onze ouders zĳn begonnen met
22 witblauwe vaarzen en een stier’, begint zoon Tiemen. ‘Omdat ze hieruit geen
volwaardig inkomen konden verwerven,
startten ze ook met de teelt van sla en
spruitkool. Zonder deze teelten hadden
we niet kunnen staan waar we nu staan.
Na elk goed spruitenjaar kochten ze er
immers een aantal dieren bĳ.’

Dekstieren worden getest

Tiemen en Jarich Cocquyt zĳn enthousiaste keuringsdeelnemers.
De gemiddelde eindbeoordeling voor exterieur van 87,5 punten
wĳst op de aanwezigheid van topvee op het bedrĳf. Spruiten zorgen voor extra eiwit in de groeifase van jongvee en afmestvee.
tekst Hanne Vandenberghe

nieuwe stal bouwen’, vertelt Tiemen. De
stal is veertien meter hoog en aan licht en
lucht is er geen gebrek. De ene kant van
de stal is verdeeld in acht boxen waar
drachtige koeien gehuisvest zĳn. Aan de
andere kant zĳn er drie grote (21 x 11 meter) boxen met te insemineren dieren.
‘We zĳn vaak aanwezig in de stal, waardoor we bronstige dieren nog beter opmerken. We hebben gekozen voor grote
boxen, zodat we de kostprĳs wat konden
drukken. In één box zitten nu 32 tot 35
dieren en dan is het ook verantwoord om
een koeborstel op te hangen.’
Helemaal vooraan in de stal staan vier
rĳen van zes iglo’s en vĳf groepsiglo’s.
‘Vroeger stonden de iglo’s buiten, maar

met de bouw van de nieuwe stal opteerden we ervoor om de kalveren binnen te
huisvesten. Tĳdens de koudste dagen van
het jaar is het hier iets aangenamer voor
de kalveren. Doordat alles dichtbĳ is, besparen we ook tĳd bĳ het geven van
melk.’ Een nadeel is alleen wel de hogere
ziektedruk.

Kien op bedrĳfshygiëne
Het bord ‘Meewerken aan een betere bedrĳfshygiëne’ siert de stalmuur. Bedrĳfshygiëne draagt de familie Cocquyt hoog
in het vaandel. Ze kuisen en ontsmetten
dagelĳks de laarzen, elke dag dragen ze
een verse overall en ze respecteren de
looplĳnen, waar dieren van jong naar oud

In 2010 nam Tiemen (28) het bedrĳf over
en twee jaar laten stapte ook zĳn broer
Jarich (25) in het bedrĳf. ‘Vandaag hebben
we ongeveer 415 witblauwe runderen en
20 holsteinvaarzen om embryo’s in te
planten’, legt Jarich uit. ‘Alle kalveren
worden hier opgefokt. Goede stierkalveren worden getest op genetische gebreken. Zĳn ze vrĳ, dan worden ze verkocht
als dekstier. De overige stieren verlaten
het bedrĳf op ongeveer 18 maanden als
afgemeste stier.’
‘Dankzĳ de goede basis die onze ouders
hebben gelegd, konden we in 2013 deze
Spruiten zĳn een goedkope eiwitbron en
worden samen met perspulp ingekuild

In 2013 werd een nieuwe stal bĳgebouwd voor
de kalveren en de te insemineren en drachtige dieren
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Gantoise de Mahoney is met 90,9 de hoogst gepunte koe op het bedrĳf

bezocht worden. Het zĳn maar enkele zaken waar veel belang aan wordt gehecht.
‘Hoe meer dieren je houdt, hoe groter de
kans op ziekte-insleep wordt. Als je groeit,
moet je dus ook preventiever werken’,
legt Tiemen uit.

Facebook-fanpagina
Om de nieuwe stal vol te krĳgen kochten
de broers vorig jaar een lot dieren bĳ de
stoppende vleesveefokker Hans Vermote.
Onder hen ook Godin van de Ĳzer (Adajio
x Dandi). Op Agriflanders in Gent kaapte
Godin onmiddellĳk al een eerste prĳs
weg. ‘Haar troef is de uniformiteit’, vertelt moeder Christa, die net als vader
Marc nog steeds helpt op het bedrĳf. ‘Ze is
breed, lang en heeft een imponerende
achterhand en hoge staart. Dit jaar werd
ze bovendien gepunt op 90,8.’
Godin van de Ĳzer sierde onlangs de Facebook-pagina van Belgisch-witblauwfokbe-

Godin van de Ĳzer behaalde dit jaar in Gent een eerste plaats

drĳf De Mahoney. ‘Anderhalf jaar geleden
maakten we een eigen fanpagina van ons
bedrĳf aan, waarop fokkerĳliefhebbers
ons kunnen volgen’, legt Jarich uit. ‘Een
aantal keer per maand posten we een foto
of een filmpje van enkele speciale dieren
op ons bedrĳf. Dat kunnen foto’s van
prĳskampen zĳn, maar evenzeer van dieren in de stal.’
Ook Davina de Mahoney (Germinal x
Wallstreet) passeerde al op Facebook. Met
1177 kg op vierjarige leeftĳd was ze het
zwaarste beest ooit op het bedrĳf. Ze
scoorde +13 voor hoogte en werd gepunt
op 90,3.
Alle vaarzen krĳgen een lineaire beoordeling op een ouderdom tussen de 12 en 24
maanden. Een gemiddelde schofthoogte
van 90,8 punten en een gemiddelde eindbeoordeling van 87,5 punten tonen dat er
veel aandacht besteed wordt aan het exterieur.
Dit jaar heeft het bedrĳf vier koeien die
excellent gepunt zĳn: de eerder genoemde Godin van de Ĳzer, History de Mahoney (v. Crack, 90,4 punten), Jane de Mahoney (v. Tilouis, 90,1 punten) en Gantoise
de Mahoney (v. Adajio, 90,9 punten). ‘De
laatste is onze hoogst gepunte koe en pakte al meerdere prĳzen,’ vertelt Jarich enthousiast. ‘De massieve Gantoise is breed
van voor tot achter en scoort plus 7 op
hoogtemaat. In 2013 en in 2014 werd ze
provinciaal kampioene. In 2013 veroverde ze ook een tweede plaats in Libramont
en een eerste plaats in Erpe-Mere.’

Spruiten als goedkope eiwitbron

ven. Tot die tĳd blĳven ze op de huiskavel
en worden daar bĳgevoederd.’
Een rantsoen voor het jongvee met voldoende jong gras – en dus eiwit – resulteert in de gewenste groei. Sinds dit jaar
worden er ook spruiten bĳgevoerd die samen met de perspulp worden ingekuild.
‘De spruiten zĳn een goedkope eiwitbron
voor ons. Na de sortering heb je steeds
spruiten die te groot of te klein zĳn, waardoor ze niet leverbaar zĳn. Afgelopen seizoen was bovendien een goed productiejaar, wat in overschotten resulteerde. We
merken dat spruiten graag gegeten worden door het jongvee en af te mesten stieren. Het enige minpunt is dat de bewaring, geperst in een langwerpige plastic
slurf, vrĳ duur is. ‘

Kĳken naar moederlĳnen
De bevruchting gebeurt voor honderd
procent via kunstmatige inseminatie.
Stieren die momenteel vaak gebruikt
worden, zĳn Or, Adajio, Attribut en Ilot
van ki BBG, Warrior, Hazard en Heroique
van ki GAB, Hashtag, Benhur en Grommit
van ki BBCI en Immense en Jackpot van ki
Fabroca.
Bĳ de stierkeuze kĳken Tiemen en Jarich
vooral naar de moederlĳnen. ‘Neem nu
Hashtag, hĳ voert in de moederlĳn terug
op vĳf generaties koeien van meer dan
duizend kilogram’, legt Tiemen uit. ‘De
moeder van Hashtag woog zelf meer dan
1100 kilo.’ l
Fokbedrĳf De Mahoney heeft een eigen
fanpagina op Facebook

Fokbedrĳf De Mahoney levert mooie kengetallen af. De tussenkalftĳd ligt op 402
dagen en de verwachte tussenkalftĳd van
de nu drachtige koeien gaat naar 392 dagen. De vaarzen kalven een eerste keer op
24 maanden en 30 procent van de dieren
scoort plus 8 centimeter voor hoogtemaat. ‘Dit komt deels door de genetica,
maar ook doordat we het vrouwelĳk jongvee bĳvoederen tot ze een eerste keer kal-
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