ALS IK DE BAAS ZOU ZIJN TIEDE MAZEREEL

Alles draait nu om
de fokkerij
naam
leeftijd
woonplaats
opleiding
bedrijf
aantal koeien

Tiede Mazereel
17
Reninge
vijfde jaar technisch
landbouw
familie Mazereel
60

‘Ik zou erg graag
een nationaal
kampioen fokken’
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Je bent jong en je wilt wat. Voor Tiede Mazereel
ligt dat doel in de fokkerij. Als voorbrenger en
clipper van showkoeien zoekt hij voortdurend naar
verbeterpunten bij koeien. Als hij later de baas is,
dan wil hij het exterieurniveau gelijk brengen en
meer inkomsten genereren uit de fokkerij.
TEKST ANNELIES DEBERGH

Z

e liggen allemaal in het strohok. Netjes geschoren, al een paar keer flink gewassen en
getraind om met de kop hoog in de lucht
in de showring te stappen.
Als een volleerd cowfitter werkt Tiede Mazereel
dagelĳks aan de voorbereiding van het jongvee
dat straks deelneemt aan de Nacht van de Holstein in Libramont. Hĳ is nog maar zeventien
jaar, maar is gebeten door de fokkerĳmicrobe.
Het is wat hem het meeste fascineert en ook
drĳft om later ook zelf boer te worden.

Hoe ben je in de fokkerij terechtgekomen?
‘Vanaf mĳn elf, twaalf jaar kreeg ik echt interesse
voor de fokkerĳ. Daarvoor had ik zelf een paar
keer deelgenomen aan de jongveeshow van Westhoek Holsteins en ik nam al drie keer deel aan de
Jongefokkersschool in Battice. Sinds ik begon met
die deelname is de liefde voor fokkerĳ en voorbrengen eigenlĳk nooit meer gestopt. Eigenlĳk is
het de vooruitgang in de fokkerĳ die me het
meeste boeit. Een beter kalf kunnen krĳgen, daar
gaat het uiteindelĳk allemaal om.’

Op welke kenmerken fok je zelf?
‘Mĳn ideale koe is te vergelĳken met de gestandaardiseerde true-type-koe. Ik hou van koeien
met veel showtype. Ik wil goede benen, een
mooie uier, maar vooral een hoge en brede achteruier zien en verder koeien die veel frame en
type hebben. Ik heb zelf een tweetal favorieten in
de stal, waaronder een dochter van onze Seaverdochter Glitter ten Ruysschaert. Glitter was de
eerste koe uit onze stal waar we echt mee hebben
kunnen scoren in de keuringsring. In Brussel, in
Roeselare en in Gent kwam Glitter op podiumplekken uit. Met Glitter zĳn er ook andere goede
koeien gekomen, maar zĳ heeft toch het startsein
gegeven.’

Wat zijn jouw doelstellingen met fokkerij?
‘Ik wil graag proberen om het exterieur van onze
melkkoeien op een gelĳker niveau te brengen.
Dat probeer ik nu al te doen. Mĳn belangrĳkste
doel is om op een positieve manier bĳ te dragen
om de kloof tussen de betere en de mindere
koeien te dichten. Gelĳkmatiger fokken, daar ga
ik voor.’

Kijk je anders naar fokkerij dan je vader?
‘Ik kĳk in fokkerĳ wel iets minder naar melk dan
mĳn vader. Mĳn doel ligt iets meer in de richting van
exterieur. Dat komt omdat ik graag meer wil doen
met fokkerĳ-inkomsten op het bedrĳf. Ik zie daar
kansen liggen. Ik wil erg graag de fokkerĳ naar buiten brengen. Daarmee bedoel ik deelnemen aan
shows, maar ook meedraaien in het fokkerĳcircuit
door embryo- of fokveeverkopen. Dan kan ik ook
eens vreemd bloed binnenbrengen in de veestapel.’

Waar haal je de kennis vandaan?
‘De kennis doe ik vooral op door rond te kĳken. Door
te reizen naar andere landen om deel te nemen aan
shows, maar ook gewoon door het praten met andere
fokkers en clippers kun je veel leren.’
‘Ik maakte zo kennis met l’Herbagère in Wallonië, de
fokkerĳ van Beltramino in Italië, maar ook met die
van Van Beek en De Groot in Nederland. Dat zĳn erg
fĳne contacten, waarvan je veel bĳleert. Misschien
kunnen ze nog de basis zĳn om eens in het buitenland op stage te gaan. Je leert ook welke stieren zĳ
gebruiken en waar zĳ op fokken. Neem nu een bepaalde fokstier die interessant lĳkt. Dan kom je daar
via die contacten meer over te weten. Een goede stier
moet in elke stal kunnen scoren, anders is het geen
goede stier.’

Wat wil je zelf graag bereiken als veehouder?
‘Ik zou nog erg graag een keer een nationaal kampioene fokken. De productie van de koeien wil ik graag
vasthouden, maar ik wil toch wel graag naar een
gemiddelde exterieurscore van 87 punten gaan. En
ik wil ook graag een aantal excellente koeien in de
stal hebben lopen: een paar echte showkoeien naast
een groep degelĳke productiekoeien. Zeg maar een
vĳftal exterieurtoppers op een totaal van 60 melkkoeien. Een fokstal zoals die van Nico Bons bĳvoorbeeld, dat zou ik ook wel op die manier willen
hebben. Of zoals Haumont Hill uit Wallonië. Een
soortgelĳk bedrĳf: goed draaien, maar ook fokkerĳ
benutten.’
‘Als ik zelf melkveehouder ben, zal ik er misschien
anders naar kĳken. Maar fokkerĳ is voor mĳ nu de
hoofdzaak. Dat is waar het nu om draait. Ik weet ook
wel dat fokkerĳ slechts een deel van het geheel is.
Maar de koeien zien, dat is voor mĳ het leukste aan
de melkveehouderĳ. Daar doe ik het voor.’
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