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Zuid-Franse genetica basis
van Aalterse blondes

Blonde d’Aquitainefokker Luc De Bel is een veel geziene gast op prijskampen, waar hij vaak met de prijzen gaat lopen. De beste genetica haalt hij uit
Zuid-Frankrijk, al bespeurt hij hier een verontrustende trend: er wordt in de
fokkerij steeds meer op bevleesdheid ingezet. Hierdoor komt natuurlijke
kalving in gevaar. En dat is juist de kracht van het ras
TEKST JEROM ROZENDAAL
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et rode pen staat 21 juli genoteerd in de agenda
van blonde d’Aquitaineveehouder Luc De Bel.
Op deze dag vindt de prijskamp van Bogaarden
plaats en mogen voor het eerst ook blondes ingeschreven worden. De Oost-Vlaming is er nog niet over uit
welke dieren hij mee zal nemen, een moeilijke keuze als
de stal gevuld is met goede dieren. Voorlopig staan er
veertien op de lijst.
De goede kwaliteit van zijn stal blijkt ook uit de prijzenkast, die in de keuken van de veehouder staat opgesteld.
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Libramont 2002, Gent 2003, Agriflanders 2007, Libramont 2010, Agribex 2015, Agriflanders 2019. Het is een
kleine greep uit de bekers die hij won met dieren als Leonore, Imperial, Varia, Noblesse ... ‘Fijnheid, finesse en
rasuitstraling: dat zijn de belangrijkste eigenschappen
van de blonde d’Aquitaines’, zegt De Bel met veel passie.
‘Aan de verfijndheid van de hoorns kan ik zien of het
een goed dier is.’
Als we zijn bedrijf in Aalter bezoeken, staat de helft van
het vee al enkele weken in de wei: hoge voerkosten en
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Luc De Bel
51
Aalter
20 blondes
(80 kalvingen)
40 ha, waarvan 30 ha
gras en 10 ha mais

Aalter

gras van behoorlijke kwaliteit hebben Luc De Bel ertoe
aangezet om de dieren een maand eerder dan normaal
het gras in te sturen. Twee keer per week rijdt hij de drie
percelen af waar zijn dieren staan.
Bijzondere aandacht heeft hij voor de kudde koeien met
topstier Olleros. De vierjarige stier is de zoon van Edison
en moeder Granada, die in 2017 tot blonde d’Aquitainekoe van het jaar werd gekroond op de Franse nationale
prijskamp.
Olleros heeft acht weken de tijd om de vijftien blondes
drachtig te maken. Daarna gaat hij terug op stal, waar
hij klaargezet wordt voor de prijskamp van Bogaarden.
De meeste andere dieren die De Bel mee wil nemen,
blijven tot die tijd op stal, waar ze een speciaal rantsoen
krijgen om niet te vet aan de aftrap te beginnen.

Passie prevaleert
Het is misschien niet de meest economische keuze, maar
emotie speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering
van De Bel, die bovenal fokker en liefhebber is. De blonde d’Aquitaines zijn eigenlijk een hobby, een bijberoep,
zoals dat voor veel fokkers in Vlaanderen geldt. ‘Mijn
hoofdactiviteit is vee- en vleeshandelaar, maar mijn passie zijn de blondes’, vertelt hij.
Voor een liefhebber heeft hij een behoorlijke veestapel
van 120 koeien met tachtig kalvingen per jaar. Het vrouwelijk vee wordt aangehouden voor fokkerij en afmesting. De runderen worden na hun laatste kalving op vier
maanden vetgemest op een rantsoen van krachtvoer,
aardappelen, bierbostel, stro en een beetje mais.De stiertjes verlaten na enkele maanden het bedrijf voor de afmest, met uitzondering van de topstieren, die De Bel als
dekstieren verkoopt in België.
De verkoop van dekstieren is een van de redenen om
mee te doen aan prijskampen. ‘Het is toch een stukje
marketing. Zo weten vleesveehouders wat voor dieren ik
op stal heb staan’, vertelt De Bel en hij voegt eraan toe
dat deelname aan prijskampen ook gewoon leuk is en
tevens een podium biedt om de toestand van zijn veestapel te vergelijken met die van andere fokkers.

was eigenlijk een logische. De Bel: ‘Ik ben al jong met
blonde d’Aquitaine in aanraking gekomen, doordat
mijn vader dieren uit Zuid-Frankrijk importeerde voor
de afmest. Sindsdien heb ik altijd een boontje voor
het ras gehouden.’
Enkele jaren nadat zijn vader was overleden, zette De Bel
in 2016 zijn melkvee-activiteiten stop. Hij maakte daarmee een beweging die tegenovergesteld was aan die van
veel Vlaamse bedrijven, die hun vleesvee deze jaren inruilden voor melkvee. ‘De melkveehouderij was niet
langer te combineren met de vleesveehouderij en de
verkoop van vee’, vertelt hij hierover.
De Oost-Vlaming heeft in de loop der jaren veel Vlaamse
vleesveebedrijven zien verdwijnen. Hij kan het weten,
want voor een Belgische retailer koopt hij vlees in bij
Vlaamse vleesveebedrijven met witblauw. Er staan heel
veel namen in zijn adresboek van veetelers die allemaal
volgens het lastenboek van de retailer werken en onder
andere verplicht vitamine E moeten bijvoeren.
Zijn eigen vlees gaat naar een bioslager. Het geslacht
gewicht ligt tussen de 600 en 650 kilo met uitschieters
naar 700+. De koeien op het bedrijf gaan gemiddeld vier
kalvingen mee, de beste dieren worden tot zeven of zelfs
acht kalvingen aangehouden en de allerbeste dieren
worden gespoeld. Ondanks de nadruk op de fokkerij,
brengt de vleesverkoop nog steeds het meeste geld in
het laatje.

Dekstieren uit Frankrijk
De basis van zijn veestapel gaat meer dan twintig jaar
terug en startte bij een coöperatie in Montauban in

Kalveren worden
enkele weken
aangebonden
om zo makker
te worden

Minder arbeidsintensief
De 51-jarige veehouder begon zijn carrière als melk- en
vleesveehouder in combinatie met vee- en vleeshandelaar. Hiermee trad hij in de voetsporen van zijn vader,
die dezelfde activiteiten gecombineerd had. De vleesveestapel bestond in de beginjaren uit Belgisch witblauw.
‘Doordat de arbeidsintensieve teelt van witblauw niet
meer te combineren was met de andere activiteiten, ben
ik overgestapt op blondes.’
De keuze voor het Franse ras, dat door natuurlijk afkalven en in kalveropfok veel minder arbeidsintensief is,
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Havana, een van
de laatste Irlandedochters met kalf
Roxy. Irlande staat
aan de basis van
veel huidige
topdieren in de stal
van De Bel

Zuid-Frankrijk. Enkele jaren geleden kocht hij nog bijvoorbeeld het hele koppel op van fokker Daughet, een
bekende Franse fokker.
‘In Zuid-Frankrijk liggen de roots van het ras en daar
zijn de beste genen’, verklaart Luc De Bel, die bij de
Franse topfokkers kind aan huis is. Jaarlijks haalt hij
een of meerdere dekstieren bij befaamde regionale
fokkers. De Bel: ‘Het zijn allemaal kleine fokkers, die
veel aandacht aan hun dieren besteden. Dat hebben
blondes nodig. Hierdoor worden ze gemakkelijker in
de omgang.’
Alhoewel hij Zuid-Frankrijk als het walhalla van de fokkerij bestempelt, heeft hij toch ook een kritische noot.
‘Blondes waren twintig jaar geleden nog grote, lange
dieren. Tegenwoordig wordt er in Frankrijk steeds meer
ingezet op bevleesdheid. Dat heeft tot gevolg dat de bekkenmaten afnemen en op termijn natuurlijk kalven in
gevaar komt. En dat is juist het grootste voordeel van de
blonde d’Aquitaine, die hierdoor minder werk vereist en
het ook beter doet in de publieke opinie.’

Stammoeder Irlande
Zelf probeert De Bel met zijn fokkerij een middenweg
te vinden. De stammoeder van de recentste fokkerij is
de koe Irlande, die een serie excellente nakomelingen
voortbracht, waaronder Scout, die rond de eeuwwisseling furore maakte als ki-stier.
Irlandekleindochter Noblesse (v. Titan) won drie jaar
geleden op de tweejaarlijkse land- en tuinbouwbeurs
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Agriflanders in Gent zowel de titel in de middencategorie bij de oudere vaarzen als de prĳs voor het dier met
de beste raseigenschappen. De vijfjarige Noblesse, die
zelf al enkele goede nakomelingen op de wereld bracht,
die ook meegaan naar Bogaarden, behoort samen met
de stier Osasis (v. Formant) tot zijn oogappels.
De fokker-vleeshandelaar geeft aan dat blonde d’Aquitainevlees momenteel zeer goed geprijsd is. ‘Dat geldt
voor al het vlees. Vooral het vlees van reforme melkkoeien is op enkele maanden tijd enorm gestegen. Er is
blijkbaar een grote vraag vanuit de hamburgerketens.’
Ook kwaliteitsvlees doet het goed en is zeker 30 procent
duurder geworden in enkele maanden tijd.

Vleesprijzen exploderen
Opvallend is dat er geen prijsverschil meer is tussen
blonde d’Aquitainevlees en witblauwvlees. ‘Doordat er
een tekort is aan witblauwvlees, wordt vaak als eerste
naar blondes uitgeweken’, verklaart De Bel deze ontwikkeling. Of deze prijsevolutie de terugloop van vleesveehouders in Vlaanderen en België zal stoppen, is voor
hem sterk de vraag. ‘Veel telers lopen richting pensioen
en jonge mensen willen die arbeidsintensieve job niet
langer doen.’
Mogelijk liggen hier kansen voor het minder arbeidsintensieve blonde d’Aquitaineras. Misschien zullen sommige fokkers van witblauw het voorbeeld van De Bel
volgen. ‘Het is wel een feit dat het aantal blondes in
Vlaanderen stijgt’, besluit hij. l
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