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Amoureux, resultaat van
goed ondernemerschap
Het ondernemerschap spat ervan af bij de twee jonge vleesveehouders
Jeroen en Céline Wyseur-Joye. Getuige de investeringen op hun landbouwbedrijf en de structuur in hun dagelijks werk. Hun eerste succes
is de kersverse ki-stier Amoureux.
TEKST WIM VEULEMANS

D

iep in het westen van Vlaanderen, vlak bij de
Franse grens, ligt het kleine dorpje Reningelst.
Het dorp is een deelgemeente van Poperinge, een
stad met een zwaar verleden iets meer dan honderd jaar
geleden. Met op de achtergrond de bekende Kemmelberg
duikt het bedrijf op van Céline Joye (30) en haar man
Jeroen Wyseur (40). Samen hebben ze er een vleesveebe-

drijf met ongeveer 120 witblauwen en akkerbouw. Jeroen
startte na zijn afstuderen al met een grondwerkenbedrijf,
later nam hij ook nog een bedrijf over dat afbraakwerken
uitvoert. Naast de loodsen voor de machines, een stal en
een bewaarloods voor aardappelen staat achteraan ook
een loods met extra diepte en een hoge nok. De loods
dient voor de mestopslag en de voerkuilen.

Het bedrijf investeerde onder meer
in ondersteuning met stappentellers
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J eroen Wyseur (40) en Céline Joye (30)
Reningelst
120 witblauwen en 60 kalvingen
60 ha met mais, gras, tarwe,
aardappelen, wortelen en erwten

‘Tien jaar terug namen we een rundveebedrijf op deze
locatie over’, vertelt Céline. ‘Het was een gemengd bedrijf met rundvee en akkerbouw. Het waren geen stamboekdieren, de veehouder kocht steeds wel goede stieren
aan en had een stal met grote, zware dieren.’

Met passie en zakelijkheid
Het aantal witblauwen trokken Jeroen en Céline niet op,
wel werd er volop geïnvesteerd. Nieuwe loodsen, ook
voor de machines, doken op en ook het huis en een
aangelegen gebouw werden grondig gerenoveerd. Ze
verbouwen ook nog aardappelen, wortelen, erwten,
tarwe en mais op een oppervlakte van circa 60 hectare,
inclusief grasland.
‘Twintig en dertig jaar waren ze toen ze het bedrijf overnamen en volop gingen investeren. Als boerendochter
had Céline al langer de droom om boerin te worden,
Jeroen ontdekte de passie voor koeien via Céline, maar
ook via zijn grootvader – zijn ouders hadden een akkerbouwbedrijf en een winkel met groenten en fruit – alsook via een stage tijdens zijn studies. Wie even met het
jonge koppel praat over rundveehouderij, ontdekt al snel
een verschil tussen beiden. Terwijl Jeroen vol passie over
hun koeien en de fokkerij praat, is Céline wat zakelijker
in de benadering. Maar vergis je niet, elke koe of elk kalf
duidt ze aan met naam en afstamming. ‘Klopt wel wat’,
lacht Jeroen. ‘Zo zijn we een goede match. Als ik een
dier wil laten insemineren met een bepaalde stier, zal
Céline me al wel eens aangeven dat niet te doen, omdat
de kalveren niet goed opgroeiden. Of dat ik een koe niet
meer mag insemineren.’

Kalven tussen oktober en april
Nog een gegeven dat van de overlater is overgenomen, is
het feit dat alle dieren tussen oktober en april kalven.
‘Op die manier houden we onze zomer wat vrij’, vertelt
Céline. ‘Dan is het ook best druk in onze andere onderneming.’ Om die strakke timing te kunnen houden,
hanteren ze een vrij streng vruchtbaarheidsmanagement
op het bedrijf. ‘De dieren kalven gemiddeld twee keer op
het bedrijf en worden dan verkocht’, geeft Céline aan.
‘Bij de vaarzen insemineren we steeds met gesekst sperma, twee kansen krijgen ze. Dat gebeurt ook al eens bij
een enkele koe.’ Dieren die na drie keer insemineren
– het bedrijf maakt gebruik van de ki-service bij CRV –
niet drachtig zijn, gaan in het hok bij de stier, momenteel een zoon van Tétu. ‘Op die manier kunnen we de
strikte timing aanhouden’, voegt Jeroen eraan toe. ‘Wel
is het belangrijk om geen tochten te missen en dat was in
onze eerste jaren nogal eens het geval. Ik ben elke werkdag op de baan en Céline is dan ook vaak op het bureau
bezig. Maar een investering in stappentellers en vruchtbaarheidsondersteuning bracht dat weer op orde. Het is

een geweldige investering, vanaf het kantoor zien we de
tochten’, lacht hij.
De voorbije jaren werd er nog meer geïnvesteerd in technische ondersteuning. Zo worden hoogdrachtige dieren
opgevolgd door de ‘spinnetjes’ van Medria, zij volgen de
temperatuur van het dier op. En ook Coloquick, een
toestel voor de pasteuristatie van biestmelk, is er. ‘We
werken deels met eigen biest, maar ook met biest afkomstig van twee vaste bedrijven in de buurt’, vertelt
Céline. ‘We mengen die en daarom pasteuriseren we ze.
De kwaliteit is goed, maar een kalf krijgt dus nooit biest
van de eigen moeder.’
Over de vraag of beide bedrijven, het landbouwbedrijf en
het grondwerkenbedrijf, elkaar in de weg zitten, zijn ze
meteen duidelijk. ‘Absoluut niet’, is Jeroen duidelijk.
‘Maar het vergt goeie afspraken. Beiden zijn we door de
dag wel druk bezig, maar met regelmaat bespreken we
samen wat er de komende dagen en weken allemaal te
doen is en hoe we dit gaan aanpakken. Het vergt dus wel
een planning.’ De ochtendlijke werken, voeren en kalveren, doen ze meestal samen en daarna trekt Jeroen naar
een van zijn werven. ‘In het weekend doen we dan samen de taken die we niet alleen kunnen’, vult Céline
aan. ‘Wat in het ene bedrijf goed is, kan je ook voor het
andere bedrijf toepassen. Organisatie is alles, ook voor
het werken met koeien.’

Alles gericht op de vrouwelijke fokkerijlijn
Beide veehouders hebben een grote passie voor hun dieren en de fokkerij. Namen van koeien worden vlot geciteerd, generaties aangeduid en vaders opgenoemd. Wat
opvalt, is de veelheid aan stieren die bij het aanschouwen van de veestapel genoemd wordt. ‘We gebruiken
heel bewust gesekst sperma’, zegt Jeroen na een tussentijds telefoontje. ‘We willen vooral fokken met een vrouwelijke lijn en dus zo min mogelijk stieren hebben. OmDe voer- en mestkuilen zijn gelegen in een nieuwe, overdekte loods
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Alle dieren worden minstens twee keer met gesekst sperma geïnsemineerd

dat we onze vaarzen graag vóór 24 maanden gekalfd
willen zien, is een lichter kalf wenselijk. Dat zorgt voor
een vlottere kalving, een minder belastende dracht en
een sneller herstel. Met vrouwelijke kalveren heb je daar
meer kans op.’ Maar voor Jeroen is er nog een belangrijke reden voor het gebruik van gesekst sperma. ‘Op die
manier ben ik zeker dat ik van elk dier zeker één vaars
heb om mee verder te fokken. Want dat willen we toch
allemaal als fokkers.’
Voor de leeftijd bij eerste kalving willen ze niet meteen
veel jonger dan 24 maanden gaan. ‘Het is natuurlijk wel
zo dat de optimale leeftijd voor elk dier verschillend is’,
redeneert Jeroen. ‘Uiteindelijk is het belangrijk dat ze
voldoende kunnen groeien en dat ook na het afkalven
verder kunnen doen. Eerder dan 14 maanden oud zal ik
toch niet laten insemineren.’

Focus op groei
Doordat er een vrij ruim aanbod is van stieren met gesekst sperma, is de stikstofcontainer op het hof goed
gevuld. Het lijstje vaders bij de jongste kalveren is ruim,
met onder meer: Persan, Rejoui, Nox, Vidal, Jet-Set. Maar
de meestgehoorde naam is toch die van Tétu de la Coue,
een zoon van Oiseau. ‘Die kalveren doen het hier inderdaad goed, het worden allemaal straffe vaarzen. In een
ki-stier zoek ik altijd naar groei en gestalte. Dat hoeft
niet extreem te zijn zoals bij Tétu, +3 is al goed. Maar ik
kijk ook naar voldoende vlees, een goede, brede voorhand zie ik graag. Beenwerk en een vlotte vruchtbaarheid sluiten mijn selectiecriteria af.’ Daarbij is het doel
niet meteen het fokken van kampioenen, maar wel het
vermijden van uitval en een slecht ondereind in de veestapel. Gevraagd naar hun favoriete stier, noemen beide
jonge vleesveehouders in koor: ‘Attribut. Dat zijn allemaal mooi bevleesde koeien met uitstraling en voldoende gewicht’, verduidelijkt Jeroen.
In het verleden van het bedrijf, bij de vorige eigenaar,
werd er vooral gewerkt met eigen stieren. Bij de overname van het bedrijf maakten dan ook twee stieren nog
de dienst uit. ‘Onze voorganger kocht echt wel goede
stieren aan voor zijn veestapel’, aldus Jeroen, die een
aantal stamboekkaarten uit het verleden toont. Onder
die stieren zat ook een volle broer van gewezen nationaal kampioene Fleurie de Waleffes (Galopeur x Avenir).
‘Een van de twee stieren die we overnamen van de vo-
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Verschillende nieuwe loodsen verschenen naast de stal

rige eigenaar, leverde ons wel problemen op’, getuigt
Jeroen. ‘Nagenoeg alle kalveren die van hem geboren
werden, bleken hamartoom te hebben, blijkbaar was de
stier daarvan drager. We hebben dan drachten onderbroken en de stier afgevoerd.’ Ondanks deze mindere ervaring is er steeds een dekstier terug te vinden in de stal.
‘Onze opkuisstier’, lacht Céline. ‘Hij zorgt ervoor dat we
onze strakke planning kunnen aanhouden.’

Amoureux, het eerste succes
Een kleine twee jaar geleden lieten ze zich door een collega-fokker overhalen om eens deel te nemen aan een keuring, een passie die vooral Jeroen al van jongs af had en
die hij nu ook deelt met zijn oudste dochter. ‘Dat was in
Wulpen, maar dat jaar namen we ook deel in Erpe-Mere.’
In 2019 volgde een eerste succes in Affligem. Hun stier
Amoureux Hof ter Goedtmoed won er zijn rubriek. De
zwarte stier is een zoon van Litige uit de bekende Uniek
van Ter Bos (v. Hazard), waarvan Céline en Jeroen een
embryo kochten bij fokker Geert Demasure. ‘Het was
een unieke ervaring, die eerste keer winst, maar dat was
nog niet alles. Ik kon Céline ook bellen dat ik de stier
verkocht had, aan BBG. Ik denk niet dat ze me meteen
geloofde’, lacht Jeroen.
Ondertussen is Amoureux ingezet als proefstier bij CRV
en wacht hij op zijn eerste fokwaarden. Wie de recente
foto’s en video met de stier van BBG online bekijkt, kan
zien dat de stier een opmerkelijke evolutie heeft doorgemaakt en dat tot trots van beide fokkers. ‘Eigenlijk zou
niet Amoureux de eerste stier zijn die we op de ki hadden’, voegt Céline nog even toe. ‘Dat zou Ambiorix van
Ten Aard zijn, een zoon van Attribut die we hier een
aantal jaren in dekdienst hadden. Maar jammer genoeg
tekende hij voor para-tbc.’
Op het bedrijf is naast de beperkte invloed van een aangekochte stier ook wat vreemd bloed terug te vinden in
de vrouwelijke lijn. ‘Af en toe durven we wel eens een
vaars aan te kopen’, vult Jeroen aan. ‘Nooit voor een
zotte prijs, maar wel gericht op vers bloed in de stal.’
Met hun eerste stier bij de ki, Amoureux, hebben zowel
Céline als Jeroen de smaak van de fokkerij met witblauw
goed te pakken, al blijven ze beiden vrij nuchter in hun
ambitie. ‘Een gezonde veestapel’, beaamt Jeroen het
doel. ‘En vooral beide bedrijven naast elkaar goed doen,
dat is belangrijk voor ons’, sluit Céline af. l
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