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Witblauwfokker Kobe Ruell werd door het noodlot al vroeg in
het bedrijfsleven gegooid. Hij overleeft in de huidige economische crisis van de sector door veel zelf te doen en door de
bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarbij maakt hij gebruik van
slimme hulpmiddelen zoals SAP-inteelt en VeeManager.
TEKST GUY NANTIER

O

p een tafel aan de stalpoort ligt een gesedeerd witblauw kalf van twee-en-een-half maand oud. De bedrĳfsdierenarts maakt aanstalten om het dier te opereren. ‘’s Morgens na het drinken van de melk lag het kalf met
opgezwollen buik suf in het stro,’ verhaalt de jonge veehouder
Kobe Ruell (28) als we hem bezoeken op zĳn bedrĳf. ‘Eén uur
later was dat nog steeds zo’, vertelt hĳ verder. ‘Daarop heb ik
de dierenarts gecontacteerd.’
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De opgeroepen dierenarts maakt de buik van het kalf open en
legt het darmenstelsel bloot. Hĳ wĳst naar een torsie in de
darmen. ‘Het dier kon hierdoor geen gas en mest meer kwĳt,’
geeft hĳ aan. De dierenarts vermoedt dat aan de basis een
clostridiuminfectie ligt. ‘Er zĳn dieren die bĳ ad libitum voeren van een kalverkorrel en hooi het voer selecteren. Bĳ opname van een ruime koolhydraat-eiwitverhouding in combinatie met te weinig structuur gaan de darmen dan rare
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bewegingen maken en ontstaat een zogenaamde predisponerende factor voor een torsie in de darmen. De van
nature aanwezige clostridiumbacteriën gaan zich door
te royale voeropname van het krachtvoer snel vermenigvuldigen en produceren gassen die niet meer afgevoerd
kunnen worden.’
Via een incisie in de blinde darm laat de dierenarts gas
en mest wegvloeien. De darmen worden terug in het
dier gebracht en het dier wordt vakkundig dichtgenaaid.
‘Vorige drie cases in mĳn praktĳk zĳn goed afgelopen’,
stelt de bedrĳfsdierenarts. ‘Hopelĳk lukt het mĳ deze
keer ook.’

Groei in stapjes
Kobe Ruell baat een gemengd akkerbouw-vleesveebedrĳf
uit in het Vlaams-Brabantse Boutersem. De akkerbouwtak omvat bieten, tarwe, vlas en aardappelen. Voor de
ruwvoerwinning teelt hĳ mais en beschikt hĳ over 20
hectare gras- en weideland.
Op veertienjarige leeftĳd verloor de jonge veehouder zĳn
vader door een bedrĳfsongeval. Kobe maakte zĳn middelbare studies af, terwĳl hĳ samen met zĳn moeder de
bedrĳfsactiviteiten voortzette. Op zĳn achttiende nam
hĳ de leiding van het bedrĳf, dat toen 50 witblauwen
telde, over. Sindsdien is de veestapel beetje bĳ beetje
gegroeid tot 170 stuks, goed voor 90 afkalvingen per
jaar. ‘Op korte termĳn is het doel 100 afkalvingen en
een afmesttak’, geeft hĳ aan. ‘Nu worden de dieren nog
mager afgevoerd naar een afmester.’
De stiertjes vertrekken pas op een leeftĳd van zeven
maanden. Kobe Ruell: ‘Dat betaalt beter dan een nuchter
kalf. Anderzĳds houdt het wel meer risico in en legt het

beslag op stalruimte.’ De reformekoeien gaan weg na
twee of drie kalvingen.

Niet blind werken
De focus in de fokkerĳ ligt bĳ Kobe Ruell op het behoud
van het gewicht en van de vleeskwaliteit, zeg maar een
Seurop-karkaskwaliteit S0, in combinatie met het verhogen van de jeugdgroei. De aanwas op het bedrĳf gebeurt
honderd procent met kunstmatige inseminatie. De veehouder maakt daarbĳ gebruik van SAP-inteelt. ‘Ieder
vruchtbaar dier wordt voor het insemineren gecheckt op
gevaar voor inteelt.’ Op het huidig inseminatielĳstje
staan Toscan, Attribut, Idéfix, Jasper, Emblème, Zougar
en Art Deco. Voorheen werd veel Kubitus gebruikt.
De vaarzen worden een eerste maal geïnsemineerd vanaf
13 maanden. ‘Vaarzen die niet drachtig zĳn bevonden op
18 maanden, gaan er onverbiddelĳk uit’, geeft Kobe
Ruell aan. ‘Criteria om te starten met insemineren zĳn
leeftĳd en vooral lichaamsgewicht. Ik voer ze daarom
ook heel hard.’
De vaarzen blĳven op stal tot ze de eerste maal gekalfd
hebben en weer drachtig zĳn. De eerste inseminatie na
afkalven vindt plaats 45 dagen erna. Om de zes weken
wordt op het bedrĳf gescand. ‘Goede fokdieren worden
maximaal vĳf maal geïnsemineerd, de mindere krĳgen
maar drie kansen om drachtig te worden.’
Ook het managementprogramma van CRV, VeeManager,
wordt zowel op pc als op smartphone regelmatig geconsulteerd om de bedrĳfsvoering te optimaliseren. ‘Blind
werken zonder gegevens is vandaag de dag niet meer
aan de orde. Je moet weten wat er op je bedrĳf speelt om
desgevallend te kunnen bĳsturen.’ De veehouder voegt
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de daad bĳ het woord, opent zĳn pc en leest uit VeeManager af: ‘De leeftĳd bĳ eerste inseminatie ligt op 14,4
maanden. De eerste afkalving ligt op 24,8 maanden. De
tussenkalftĳd op het bedrĳf bedraagt 378 dagen. Het
interval afkalven-eerste inseminatie bedraagt 75 dagen.
Het interval afkalven dracht op 113 dagen. Het aantal
inseminaties per dracht is 1,8.’

220-230 gram immunoglobulinen IgG

Versgekalfde koeien en vaarzen krijgen jongveekorrel tot de volgende dracht

Kalveren krijgen twee keer per dag twee liter kunstmelk, krachtvoer en hooi
Een gras-maisrantsoen in een verhouding 60-40 met krachtvoer is voor het jongvee
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Het bedrĳf heeft een ibr-statuut I3 en is vrĳ van bvd,
neopsora en para-tbc. Op het vlak van diergezondheid
volgt de jonge veehouder een strikt schema. Vaarzen
worden op zeven maanden en acht maanden dracht en
koeien op acht maanden dracht gevaccineerd met Rotavec. Eén maand voor afkalven krĳgen de drachtige dieren een mineralenkern met verhoogd seleniumgehalte.
De kalveren worden op een leeftĳd van twee weken in
de neus behandeld tegen RSV. Daarna worden ze nog
tweemaal ingeënt met Rispoval tegen RSV en gevaccineerd met Salmopast tegen Pasteurella en Salmonella.
De kalversterfte tot een leeftĳd van zes maanden bedraagt 5 procent.
De pasgeboren kalveren krĳgen standaard 4 liter biest
die 220 tot 230 gram immunoglobulinen IgG bevat.
‘Wat ze niet vrĳwillig opdrinken, krĳgen ze via de sonde. Na de eerste biest krĳgen de kalveren gedurende 24
uur niets meer tot ze honger hebben. Ik heb ervaren dat
door zo te werken de kalveren sterker en vitaler zĳn.’
Tĳdens de melkperiode krĳgen de kalveren tweemaal
per dag twee liter poedermelk en hebben ze de beschikking ad libitum over kalvervlokken met spelt en hooi.
Het melkregime wordt afgebouwd naar één maal twee
liter per dag tot de speenleeftĳd op drie maanden. Van
drie maanden tot zes maanden ouderdom krĳgen ze een
kalverkorrel met 17 procent ruw eiwit. Vanaf zes maanden tot 24 maanden krĳgen de dieren een gras-maisrantsoen in een verhouding 60-40 en 2 kg jongveekorrel met
22 procent ruw eiwit. Vers gekalfde vaarzen en koeien
krĳgen eveneens de jongveekorrel tot ze opnieuw drachtig zĳn. Daarna gaan de dieren over op een uitsluitend
gras-maisdieet.

Over leven en sterven
Of het met de huidige penibele situatie in de sector
financieel nog wel allemaal rendabel is? ‘Ik moet veel
nadenken over geldkwesties’, geeft de jonge veehouder
aan. ‘De nieuwe stal voor 90 grootvee-eenheden, de nieuwe mestopslag: ik heb het allemaal zelf gebouwd om
kosten te besparen. Het is niet dat ik veel geld verdien,
maar ik overleef wel door veel zelf te doen.’
Kobe Ruell zit in de vakgroep vleesveehouders van Boerenbond. Hĳ hoopt dat in het toekomstig landbouwbeleid de zoogkoeienpremie behouden blĳft, maar dan wel
gekoppeld aan de beschermde geografische aanduiding
(BGA) voor Belgisch witblauw. ‘Zodoende komt de financiële ondersteuning terecht bĳ diegenen die professioneel vee houden.’
Een uur na de operatie blĳkt dat het kalf het niet gehaald heeft. ‘Een slechte week’, besluit Kobe zichtbaar
aangeslagen. ‘Vorige week had ik ook al een drachtige
koe net voor het afkalven dood en lag er een koe dood in
de weide. Maanden gebeurt er niks. Nu heb ik drie sterfgevallen op heel korte tĳd. Afscheid nemen is moeilĳk,
maar het hoort bĳ het leven, bĳ het vak.’ l
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