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‘t Vinkenhof kiest voor
rendement en volume

De laatste jaren gaat er bij menig vleesveehouder wel een belletje
rinkelen bij de naam ’t Vinkenhof. Drie stieren die op het bedrijf zijn
geboren, kregen een plaatsje op het ki-station van BBG. Gestalte, gewicht en beenwerk zijn de uitgangspunten in de fokkerijvisie van bedrijfsleiders Erik en Francine Vandewalle.
TEKST WIM VEULEMANS

BEDRIJFSPROFIEL
eigenaren
veestapel

Erik (61) en Francine (60) Vandewalle
75 Belgisch witblauwen, 5 holsteins, 34
kalvingen per jaar (2017)

Eernegem
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e ene boerderĳ naast de andere passeer ik op weg naar
Eernegem. Aan elke boerderĳ in de straat hangt een
bedrĳfsbordje met de naam van het bedrĳf. Een plaatje
met ‘’t Vinkenhof’ wĳst me de weg naar het vleesveebedrĳf van
Erik en Francine Vandewalle. De aanwezigheid van een paar
zeemeeuwen en de herkenbare lucht verraadt ook de omgeving
waar het bedrĳf ligt. De Noordzee is vlakbĳ gelegen.
Iets meer dan elf jaar geleden kwam VeeteeltVlees ook al eens
langs voor een bedrĳfsreportage. ‘Maar sinds die tĳd is er wel
wat veranderd’, pikt Erik Vandewalle (61) in. ‘De laatste jaren is
het aantal dieren op ons bedrĳf gehalveerd tot 75 wit-blauwen en
5 holsteins die we melken voor de kalveren. Een opvolger is er
niet op ons bedrĳf, maar wĳ blĳven nog wel even doorgaan.’
Ondanks die daling in aantal dieren is de naamsbekendheid van
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Erik met wat hij zijn
prototype van een
koe noemt

De oudste
nakomelingen van
Goveur op het
bedrijf

Alle krachtvoer
wordt op het
bedrijf zelf
samengesteld

‘t Vinkenhof de laatste jaren enkel maar toegenomen
dankzĳ Goveur, Igor en Jeroom van het Vinkenhof.
Sauveurzoon Goveur van het Vinkenhof staat in de top
tien van de meestgebruikte ki-stieren tĳdens het boekjaar
2016-2017, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Jeroom,
een zoon van privéstier Herald uit een Herosdochter,
debuteerde in maart met zĳn eerste fokwaarden.
‘Deze drie stieren hebben één verbindende factor’, legt
Erik uit aan de hand van een schemaatje. ‘Gabriëlle de
Trop zit telkens in hun afstamming, weliswaar in de vĳfde
of zesde generatie. Van deze dochter van privéstier
Reconfort d’Anixhe kochten we ooit embryo’s aan bĳ
wĳlen Edgard De Dobbeleer, samen met embryo’s van
enkele andere koeien op zĳn bedrĳf.’
Aan de hand van zĳn schema wĳst Erik ook op Jalouse de
Trop. Omdat de drachtresultaten wat tegen vielen kregen
Erik en Francine van haar een embryo van De Dobbeleer.
Jalouse vind je via eigen stier Herald terug in de afstamming van Jeroom. Een derde koe waar de vleesveehouder
op wĳst, is Henriette de Trop. Haar naam duikt, via opnieuw een eigen stier Ober en de Oberdochter Torvetta, op
in de afstamming van zowel Igor als Jeroom.

Kiezen voor gestalte en gewicht
Naast de embryo’s kochten Erik en Francine in het verleden ook regelmatig een dekstier aan. Daarbĳ werd steeds
dezelfde visie gehanteerd, een fokkerĳvisie die al decennia

dezelfde is op ‘t Vinkenhof. Opmerkelĳk daarbĳ is dat
wanneer Erik langs zĳn veestapel loopt, hĳ vaker dieren
als te licht bestempelt die door een andere veehouder vaak
als voldoende zwaar zouden worden beschouwd. Alle
dieren op het bedrĳf worden ook lineair beoordeeld om zo
bedrĳfsblindheid te voorkomen. Volgens Erik is het ook
jammer dat te weinig bedrĳven dit doen en enkel hun
betere dieren laten beoordelen en zo een verkeerd beeld
krĳgen van hun veestapel.
‘Gestalte, gewicht en beenwerk zĳn voor ons het allerbelangrĳkste. Bovendien moeten de verhoudingen in een
dier kloppen. Ik zie vaak dieren met zo veel vlees, een te
fĳne huid, op zulk fĳn beenwerk. In de fokkerĳ is men
nog te vaak op bespiering en prĳskampen gericht. Naar
mĳn mening kiezen de meeste vleesveehouders toch
vooral voor een dier met meer rendement en vooral meer
volume. Ik heb liever 66 procent slachtrendement met
meer gewicht dan 69 procent met minder gewicht.’
In de actuele stierkeuze trekken Erik en Francine die lĳn
door. Daarbĳ kiezen ze het liefst voor stieren die +4
hebben voor hoogtemaat. Momenteel zĳn het vooral
nakomelingen van Jasper, Vega, Occident, Zougar en
Nayakou die de stal bevolken. Maar ook Jeroom en Goveur
krĳgen veelvuldig kansen op het bedrĳf van geboorte, net
als enkele eigen stieren als een Fakirzoon en een zoon van
Petulant d’Anixhe.
Over Igor is Erik iets kritischer door de aanwezigheid van
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De jonge fokstieren worden al op jonge leeftijd verkocht maar wel verder opgefokt tot ongeveer een jaar oud

Langoureux in de afstamming. ‘Door de moederlĳn van
Langoureux ben ik toch net iets meer bevreesd voor het
beenwerk. Maar anderzĳds merk ik ook dat Langoureux een
bovengemiddeld lange carrière op de ki heeft gehad.’

Minder zware kalveren
Om de ingezette stieren te selecteren gaat de West-Vlaamse
fokker niet alleen verder op de lineaire beoordeling van de
stieren en de moeders. Liefst wil hĳ de dieren en dan vooral hun
beenwerk zelf beoordelen. Wanneer een nieuwe stier voor het
eerst wordt ingezet, is Erik toch nog wat voorzichtig. Van elke
stier worden slechts vĳf rietjes aangekocht en ingezet. Pas als
een stier met nakomelingen zĳn fokkerĳkracht heeft getoond,
krĳgt hĳ opnieuw kansen in Eernegem.
Naast de fenotypische kenmerken zoekt Erik ook naar stieren
met een apartere bloedvoering. Dat is niet alleen omdat die
stieren makkelĳker afgezet kunnen worden. ‘We merken heel
sterk dat sinds we meer kiezen voor de vreemde origine, we ook
veel minder problemen kennen in de opfok van onze dieren’,
getuigt Erik. ‘Zo was onze sonde om de eerste melk te verstrekken helemaal verouderd. Zo lang was het geleden dat we ze nog
moesten gebruiken.’
Alle pas geboren kalveren op het bedrĳf worden al jaren consequent gewogen. ‘Vroeger had ik een kalf met een uitzonderlĳk gewicht van ongeveer 90 kg, maar zulke giganten heb ik al
jaren niet meer gehad. Ik heb echt de indruk dat de kalveren
van de laatste jaren minder zwaar zĳn dan vroeger.’

Stierenkalveren reserveren
De trends die Erik vaststelt op zĳn eigen bedrĳf, wĳt hĳ ook wel
aan de aandacht hiervoor bĳ fokkerĳorganisatie en ki’s. Zo
heeft het vaststellen van en onderzoek naar erfelĳke gebreken
het ras veel opgeleverd. Op ‘t Vinkenhof worden alle stieren
enkel verkocht als ze volledig vrĳ zĳn van alle gekende erfelĳke
gebreken. ‘Zonder die test en het vrĳ zĳn, heeft een stier voor
de fokkerĳ vandaag de dag weinig waarde,’ vertelt Erik. ‘Iedereen die hier een stier komt kopen, vraagt er toch wel naar.’
Een grotere vraag naar Vinkenhofstieren merkt Erik echter niet,
nu hĳ drie stieren op de ki heeft staan. Anderzĳds heeft hĳ dat
ook niet nodig en dat komt niet alleen doordat de veestapel
flink is gekrompen. Het overgrote deel van de stierenkalveren
wordt immers verkocht voor de fokkerĳ, een stier ouder dan
dertien maanden treft men zelden aan op het bedrĳf.
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‘Alle stiertjes worden al op jonge leeftĳd geselecteerd en gereserveerd door de koper’, verduidelĳkt Francine. ‘Wĳ fokken ze
dan verder op. Tussentĳds komt de koper wel eens kĳken of
informeert hĳ telefonisch naar de vooruitgang van het kalf.’
Tot de leeftĳd van een jaar blĳven de toekomstige fokstieren op
het bedrĳf in Eernegem, waarna ze naar de nieuwe eigenaar
vertrekken. ‘Het gebeurt wel eens dat een stier zich pĳn doet,
minder groeit of last krĳgt van zĳn beenwerk, dan laten we dit
ook gewoon weten aan de koper’, voegt Erik toe. ‘Maar nog
nooit wilde een koper uiteindelĳk een stier niet meer. Het
merendeel van onze klanten koopt de stier op vertrouwen.’

Zelf krachtvoer mengen
Net als in zĳn fokkerĳvisie is Erik consequent en eenvoudig in
het voer dat hĳ aan zĳn witblauwveestapel geeft. Mais en gras
zĳn daarbĳ steeds het fundament, aangevuld met krachtvoer. ‘Sinds de dioxinecrisis heb ik geen kilo meer aangekocht
bĳ een voerfabriek’, maakt Erik duidelĳk. ‘Van kalf tot de
dieren in afmest, voor elke diergroep meng ik zelf het krachvoer
op basis van verschillende grondstoffen.’
Erik noemt daarbĳ gestoomde gerstvlokken, maisvlokken, spelt,
pulp, lĳnschilfers en soja als de meest frequente grondstoffen.
‘De gerst- en maisvlokken zĳn dan wel vooral voor de kalveren,
net als de pulp. Bĳ de oudere dieren zĳn dat vooral eigen granen, lĳnschilfers en soja, en maisgluten.’
De geoogste granen worden op het bedrĳf zelf opgeslagen. De
aangekochte grondstoffen worden op een zolder gestort, de
verschillende grondstoffen laag per laag op elkaar. Liefst koopt
Erik alle grondstoffen in één keer aan, ook omdat hĳ dan een
gespecialiseerde firma kan inhuren die de eigen granen verwerkt en mee op de zolder stort. ’Sinds ik begonnen ben met
het zelf mengen van krachtvoer, merk ik dat de dieren in afmest
ongeveer 6 à 7 kilo krachtvoer per dag vreten. Daarvoor was dat
met de allmash veel meer en dat terwĳl de groei en de resultaten dezelfde zĳn gebleven,’ is Erik stellig.
Zowel stieren als koeien worden op het bedrĳf zelf afgemest. De
koeien kalven gemiddeld drie keer op ‘t Vinkenhof en worden
dan afgemest. ‘Gemiddeld is dat op een leeftĳd van vier jaar. Of
eerder, als ze te licht zĳn, geeft Erik aan.
‘De stieren halen hun slachtgewicht van 650 kilogram wel op
vrĳ jonge leeftĳd op ons bedrĳf, vaak is dat reeds op een leeftĳd
van 15 maanden’, getuigt Erik en toont daarmee de consequente
visie op zĳn bedrĳf aan. l
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