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ALLES BEGINT BIJ EEN ZEUG
VAN HOGE KWALITEIT
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In deze reeks gaan we op zoek naar de oorsprong, huidige situatie en de toekomst van het
Piétrainras. Bavo Vandebroeck uit Kortenaken is een bekende naam op varkensprijskampen. Hij laat ons ‘t Velpenhof zien, zijn varkensbedrijf met KI-werking waar kwaliteit primeert op kwantiteit. – Nele Kempeneers
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Op prijskampen vind je de naam ‘Van
’t Velpenhof’ geregeld terug bij de winnende beren. Fokker Bavo Vandebroeck
uit Kortenaken is dan ook al van jongs af
aan gebeten door genetica en selectie.
“Toen ik klein was experimenteerde ik
met kippen en konijnen, vandaag kan ik
me volop uitleven in de selectie van
Piétrainvarkens op ons bedrijf”, vertelt
Bavo. Hij nam het gemengde bedrijf in
1989 over van zijn ouders en ging vanaf
dan resoluut voor een varkensproductie
met stamboekwerking. “Het is een
manier om me te onderscheiden van de
rest. Ik merkte dat ik in de selectie het
verschil kan maken, en dus heb ik niet
getwijfeld om het bedrijf in die richting te
oriënteren.”

Reeks: heden en
verleden van de Piétrain

Sterke zeug als basis
Alles begint bij een Piétrainzeug van
hoge kwaliteit. Die wordt geïnsemineerd
met sperma van beren van een collegafokker. De beren die daaruit voortkomen
worden beoordeeld op hun capaciteiten.
Zijn die optimaal, dan blijven ze op het
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bedrijf als stamboekbeer. Laten bepaalde kenmerken te wensen over, dan gaat
het dier naar de vleesvarkensafdeling.
De zeugen blijven in elk geval op het
bedrijf tot ze 100 kg wegen, dan wordt
beslist of ze dienst kunnen doen voor de
fokkerij. In de praktijk wil dat zeggen dat
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VARKENS

Bavo houdt momenteel zo’n 70 zeugen.
Naast de beren voor het stamboek heeft
hij ook nog 15 zoogkoeien en bewerkt hij
zo’n 20 ha akkerbouw. Hij krijgt vandaag
hulp van Johan, die in het kader van
Groene Zorg regelmatig bijspringt op het
bedrijf. “De varkens zijn mijn leven”, zegt
Johan trots, terwijl hij een van de succesvolle beren van het stamboek uit zijn stal
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Vergelijken via prijskampen

haalt voor een korte buitenwandeling.
“Ter voorbereiding van de prijskampen
halen we de beren regelmatig van stal om
ze te laten wennen aan het vrij rondlopen.
Dat zorgt voor heel wat minder stress op
het moment van de wedstrijd”, legt Bavo
uit. De beer die uitgelaten wordt, is een
zoon van Sudol en erg beloftevol. “Deelnemen aan prijskampen is naast mondtot-mondreclame een van de weinige
manieren waarop we reclame kunnen
maken voor onze beren. Ik doe er dan ook
regelmatig aan mee”, zegt Bavo. “Al
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termijn nooit goede fokkerijresultaten
behalen.”

De Belgische Piétrain scoort
goed op vlak van voeder
conversie en vleeskwaliteit.
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zo’n 20% van de biggen (zeugen en
beren) die op het bedrijf geboren worden
een toekomst hebben in het stamboek.
“Wat de zeugen betreft, selecteer ik op
de kwaliteiten als moeder en fysieke
kenmerken. Ze moet vooral sterk zijn,
stabiele poten en een goede uier hebben.
Het aantal biggen per worp speelt daarbij eigenlijk geen rol”, zegt Bavo. Zeugen
blijven maximaal twaalf worpen op het
bedrijf, maar het gemiddelde is zes. “Je
kan een geweldige beer gebruiken, maar
als de zeug niet voldoet zal je op lange
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staan prijskampen natuurlijk onder druk
door het verhoogde risico op besmettingen tussen de dieren. Maar het blijft de
enige manier om als fokker met eigen
ogen te zien of je goed bezig bent in
vergelijking met je collega’s.”
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Toekomst is aan de jongeren
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1 Vinco van’t Velpenhof werd op Agribex 2017 kampioen bij de beren ouder dan 1 jaar. 2 Twee erg
verschillende jonge beren, maar beide op en top Piétrain. 3 De Piétrain is superieur op vlak van
voederconversie en vleeskwaliteit. 4 Bavo en Johan laten de beren regelmatig uit om hen voor te
bereiden op de prijskampen.

“Vroeger had elk varkensbedrijf enkele
beren nodig. Vandaag gebeurt alles met
kunstmatige inseminatie. Aangezien je met
een sprong gemiddeld 250 cc sperma
opvangt kan je hiermee 50 à 60 aparte
zakjes maken. Er zijn dus veel minder
beren nodig”, legt Bavo uit. Het zaad wordt
vermengd met verdunner en gedemineraliseerd water en kan zo, afhankelijk van de
bewaaromstandigheden en de verdunner,
tot 9 dagen bewaard worden. Als lid van de
Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) heeft Bavo
een overeenkomst die stelt dat zijn beren
en sperma via VPF verkocht worden. In ruil
zorgt VPF voor objectieve cijfers over de
beren en hun nakomelingen. “De oprichting
van VPF heeft ervoor gezorgd dat er meer
zekerheid is gekomen voor de toekomst
van het Piétrainras.” Al is er volgens Bavo
nog een hele weg te gaan. “De Belgische
Piétrain scoort goed op vlak van voederconversie en vleeskwaliteit, maar de groei
is ons zwakke punt. Onze buurlanden zijn
ook bezig met het veredelen van de Piétrain en hebben die groeisnelheid al heel
wat kunnen verbeteren”, weet Bavo. “Maar
vergis je niet, ook die Duitse Piétrain heeft
zijn oorsprong in ons land. De mogelijkheden zijn er, hopelijk zijn er in de toekomst
nog jonge boeren die de mogelijkheden van
het ras zien.” n
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