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‘Liever tien goeie,
dan twee toppers
en acht tegenvallers’
Een fokkerijvisie consequent aanhouden,
waarbij onder- en boveneind van de bwbveestapel zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Dat is al jarenlang de visie van de familie Hunnekens in Grashoek. Op hun
bedrijf zijn de resultaten, onder meer met
Carolien 47, duidelijk zichtbaar.
TEKST WIM VEULEMANS
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‘F

okken in de breedte’. Dat was de kop van de bedrijfsreportage die VeeteeltVlees in september 2008 publiceerde. Toen was het een verhaal van twee broers.
Vandaag zitten Theo (58) en zijn zoon Mark (27) Hunnekens
aan tafel. De broer van Theo, Louis (67), is niet aanwezig,
maar wel nog betrokken bij het bedrijf.
De visie van het bedrijf wijkt twaalf jaar later nog geen millimeter af van het verhaal van toen. En dat is heel goed te
merken wanneer we door de stal lopen. De kwaliteit in de stal
met de fokkerijnaam ‘Van Maris’ is hoog, een aantal uitschieters vallen weliswaar op, maar het is duidelijk dat het onderen het boveneind van de veestapel heel dicht bij elkaar liggen.
‘Ik heb inderdaad liever tien goeie dieren van een stier, dan
twee toppers en een aantal tegenvallers of zelfs uitvallers’, betoogt Theo. ‘Onze ambitie is steeds geweest om de algemene

veeteeltvlees NOVEMBER 2020

VV11_bedrijfsrep Hunnekens BWB.indd 12

10-11-20 11:31

BEDRIJFSPROFIEL
Mark, Theo en Louis Hunnekens
Grashoek
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de uitvallers krijg je niet te zien. Bovendien staan ze er
dan ook in topconditie bij. Dan ga ik liever bij de boer
zelf kijken, daar krijg je toch vaak een beter beeld. Maar
bij die boer mag dan wel geen deur gesloten blijven’, is
Theo stellig.
Op het vleesveebedrijf in Grashoek, tussen Eindhoven en
Venlo, bevolken circa 250 witblauwen de stallen. In het
verleden waren dat er tot 50 meer, maar arbeid is de
beperkende factor. In het verleden was dat even anders.
‘Mijn vader had varkens, kippen en melkvee’, vertelt
Theo. ‘Die mrij’s zijn we gaan inkruisen met Belgisch
witblauw. Onze eerste nationaal kampioene, een dochter
van Bionique, voert vijf generaties terug op een mrij-koe.
Die koe heeft veel invloed gehad in onze stal. Haar nafok
herken ik nog steeds in de huidige veestapel.’
Bertha 416 en Carolien 47 , Hazarddochters
en uithangbord van het bedrijf

Ravidochter Bella 242 toont veel finesse

kwaliteit van onze dieren omhoog te krijgen, niet zozeer
om die ene prijskamptopper te fokken.’
Wat twaalf jaar later wel merkbaar is op het bedrijf, is
de passie voor fokkerij en keuringen bij Mark. Hij werkt
nog extern, maar is al een aantal jaren actief op keuringen, ook als jong jurylid. De voorbije jaren nam het bedrijf al met succes deel aan keuringen in Geffen alsook
nationaal in Zwolle en Hoornaar.

Eigen fokkerijbloed
Vader Theo is wat dat betreft iets kritischer op keuringen. ‘Voor het ras is een keuring natuurlijk een forum
om nakomelingen van een stier te gaan bekijken, maar
je wordt er wel eens op het verkeerde been gezet. Je ziet
er immers alleen de goeie nakomelingen, de mindere of
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meer weerbaarheid die ik zoek. De dieren die ik wil,
moeten tegen een stootje kunnen, zowel fysiek, zoals
benen, als qua gezondheid.’ Hij verwijst daarbij ook
naar dieren met een te ronde rib die hij omwille van
die vitaliteit liever mijdt.

Weerbaarheid en beenwerk

In de meest recente
stal is door de
hellende vloer
uitmesten niet nodig

14

Op een enkeling na zijn er weinig vreemde bloedlijnen te
vinden in de Marisstal. ‘We zijn inderdaad steeds gegroeid vanuit onze eigen veestapel. In de fokkerij geeft
dat toch meer voldoening’, verduidelijkt Mark.
Vidal, Rufus en Oulare zijn momenteel de stieren die de
meeste kansen krijgen, maar ook Hazard en Attribut
staan nog op het inseminatielijstje. Eerder waren dat
Zougar en Occident. ‘We kijken niet naar de naam van
de ki, maar wel naar de stier’, vertelt Mark. Jonge stieren krijgen beperkt de kans om zich te bewijzen op het
bedrijf in Grashoek. ‘We kiezen vooral voor stieren die
zich profileren op voldoende maat, goed beenwerk en
die voldoende vlees vererven.’
Zo krijgt de jonge Oulare, een zoon van Magloire, momenteel alle kansen, ondanks dat hij een Benhurdochter
heeft als moeder. ‘Bij Benhur ben ik inderdaad wat kritischer op de benen, maar het feit dat ze een lineaire beoordeling heeft van 94 punten voor beenwerk, heeft me
overtuigd’, verduidelijkt Theo.
Over die lineaire beoordelingen bij ki’s heeft Theo nog
een bemerking. ‘Het kan toch nooit goed zijn dat een ki
geen lineaire beoordelingen van een stier of van de moeder publiceert? Dan weet je niets van ze, hoe kan ik ze
dan inzetten?’, verduidelijkt Theo, voor wie objectieve
en betrouwbare informatie cruciaal is om de juiste keuzes te maken in de fokkerij.
De fokkerijkeuzes zijn ook duidelijk in de stal te herkennen. Voldoende maat, veel lengte en gewicht tonen zich
duidelijk in het koppel. ‘Vitaliteit is ook belangrijk in
een veestapel, en dan kijk ik niet zozeer alleen naar de
vitaliteit bij de geboorte’, vertelt Theo. ‘Eigenlijk is het

De winst die ze met hun veestapel door de consequente fokkerijvisie hebben behaald, kunnen vader en zoon
goed benoemen. ‘Vijftig kilo meer en er mag best nog
wat bij,’ vertellen ze beiden. Maar ze zien ook, gericht
op de komende fokdoeldiscussie die CRV-stamboek komende winter/voorjaar voert, nog wel verbeterpunten
voor het ras. ‘Wat mij betreft mogen de dieren nog wat
vitaler zijn’, stelt Theo. ‘De weerbaarheid mag omhoog
en ook het beenwerk mag nog wat sterker. Uiteindelijk
zijn dat twee punten die op een witblauwbedrijf vaak
voor de uitval zorgen. Ik merk nogal eens dat als je
kiest voor stieren die groot en lang fokken, te vaak
de benen minder zijn. En dat is toch niet wenselijk’,
verduidelijkt Theo.
Gevraagd naar de dieren die op hun bedrijf een toonbeeld zijn voor hun fokkerij, zijn vader en zoon meteen
duidelijk. ‘Dat zijn twee Hazarddochters, Carolien 47 en
Bertha 416’, vertelt Mark. ‘De eerste uit een Attributmoeder, de tweede heeft een dochter van Imperial als
moeder. Beide zijn dieren met voldoende maat, vleesexpressie en lengte.’ Carolien 47 kreeg het voorbije jaar
nog een exterieurscore van 90 punten.
Bij de jongere generatie zijn dat dan weer Carolien 53,
een dochter van Courtois uit de eerdere genoemde Carolien 47 en Bella 242, een Ravi uit een Kubitus. De eerste
toont veel breedte en vleesmassa, de Ravidochter is wat
fijner bespierd en gebouwd. Tot slot wijst Mark nog op
Carolien 40, een dochter van Attribut en moeder van
Carolien 47. ‘Ze is wat kleiner, maar toont veel diepte en
lengte. En dat fokt ze ook goed verder in onze stal.’

Hellend ligbed
De witblauwen op het bedrijf zijn gehuisvest in drie
stallen, waarbij de vaarzen een schuur hebben met buitenloop en de kalveren gehuisvest zijn in een oude varkensstal met ventilatie. De oudere dieren bevolken de
meest recente stal, die beide broers bouwden in 2006. De
stal heeft een schuin hellend ligbed waardoor uitmesten
in principe nooit nodig is. ‘De laatste vijf jaar heb ik het
nooit hoeven doen’, verduidelijkt Theo. Het werkt eigenlijk best goed. Af en toe heb je wel eens een dier dat fout
gaat liggen en dan moet je er toch snel bij zijn. Verder is
de stal uitgerust met een geautomatiseerde strooimachine en een mestschuif.’
De stieren worden apart opgefokt. Een deel wordt verkocht voor de fokkerij. De andere stieren worden allemaal op het bedrijf afgemest tot een leeftijd van ongeveer 22 maanden. De koeien, die gemiddeld drie keer
kalven op het bedrijf, worden aan dezelfde grossier mager op het bedrijf verkocht.
‘Al onze koeien worden steeds op hetzelfde bedrijf afgemest’, verduidelijkt Theo. Op die manier heeft onze
vleeshandelaar steeds eenzelfde type en dezelfde kwaliteit beschikbaar. Als nu die kwaliteit nog eens wat beter
betaald zou worden – een euro meer per kilo – dan zou
het toch allemaal wat rendabeler zijn’, besluit de vleesveehouder. l
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