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Zefke: de Gouden Piétrian 2020

‘VPF-Piétrains veel beter
dan de Nederlandse?’
Varkensbeer Zefke heeft de Belgische onderscheiding ‘Gouden
Piétrain 2020’ gewonnen. De best afgeteste beer behaalde de hoogste
fokwaardeschattingen (FWS) van meer dan 300 beren. De prijs is een initiatief
van de Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF). „Zefke is het neusje van de zalm”, zegt
de trotse fokker Luk Vermeiren uit Rijkevorsel.

Zefke werd gekweekt bij de Piétrain-fokkerij van Luk Vermeiren, een modern
familiebedrijf in Rijkevorsel (provincie Antwerpen) dat beren fokt voor
kunstmatige inseminatie. „Zefke is het
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neusje van de zalm”, glundert fokker
Luk Vermeiren. „De vleeskwaliteit zit ver
boven het gemiddelde. Ik ben enorm
vereerd. Als ik me een gelukscore op 10
moet geven, dan geef ik me 11.” In 2016

kaapte Luk met beer Robert ook al eens
de Gouden Piétrain weg. „Deze gouden
beer zie je nog steeds in de bloedlijnen.
Ik weet niet of ik verder nog prijswinnende beren in de stal heb. Al denk ik dat
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Ö Angelique Demeester en
Gregory Vansteenlandt van het
gelijknamig KI-station in Krombeke halen prijswinnaar Zefke
uit de stal.

Volgens Chris Dhondt, manager van de Vlaamse Piétrain
Fokkerij, stapt in België enkel
een fokker met passie in de
Piétrain-fokkerij. Foto onder:
fokker Luk Vermeiren.

het beste nog moet komen.” Vermeiren
geeft toe dat het best uitdagend en
moeilijk is om het Piétrain-ras te kweken.
„Het geboorteproces verloopt moeilijker
dan bij klassieke varkens. Als je er niet in
opgegroeid bent, is het moeilijk om aan
te leren. Grote commerciële firma’s kunnen nét hierdoor moeilijk concurreren
met ons. Ik heb de stiel geleerd van mijn
grootvader en vader. Het is mijn hobby
en passie tegelijkertijd waar ik 7 dagen
op 7 mee bezig ben.” Vermeiren investeert volop in zijn bedrijf. Zo werden drie
jaar geleden op het bedrijf in Rijkevorsel
nieuwe voerstations in gebruik genomen.

Nakomelingen
Alle ingezette beren worden op nakomelingen getest. Voor berekening van
de index werkt de Vlaamse Piétrain
Fokkerij (VPF) samen met het Centrum
voor Huisdierengenetica van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Zefke
heeft de hoogste index (157) behaald en
overtreft dus vlot de andere beren die
een gemiddelde van 100 halen. Enkele
fokwaarde-cijfers van Zefke: jeugdgroei
(154), levensgroei (191) en voederconversie (132). Waar de Gouden Piétrain

2019, Waterman van Venetië, nog de
eerste was waarbij rekening gehouden
werd met de kraamstalindexen, dan is de
huidige winnaar van editie 2020, Zefke,
de eerste in het nieuwe ssGBLUP-model
voor de selectiemesterijkenmerken. „Het
nakomelingenonderzoek is wetenschappelijk gebaseerd”, zegt Chris Dhondt,
manager van de Vlaamse Piétrain
Fokkerij. „Door het nakomelingenonderzoek stijgt de betrouwbaarheid tot 87
procent. Nakomelingenonderzoek blijft
hierdoor nog steeds de belangrijkste
pijler in de fokkerij. Dat is een duur programma maar het loont wel de moeite
voor de varkenshouderij. De laatste twee
jaar hebben we er extra eigenschappen
met betrekking tot kraamstalinformatie
aan toegevoegd. We meten de uniformiteit en vitaliteit van biggen. Ook
mogelijke erfelijke gebreken binnen het
ras worden gemeten en direct afgestraft.
Tevens wordt de jeugdgroei gemeten en
in een fokwaarde gegoten.”

Initiatief
De Gouden Piétrain is een initiatief van
de VPF. „De prijs gaat over veel meer
dan ‘de kroon op dit ene varken’. Deze
prijs gaat over eer en erkenning vanuit

de totale sector en bevestigt dat je goed
bezig bent op het gebied van fokkerij en
beerkeuze”, zegt Chris Dhondt. „Onze
Belgische Piétrain behoort tot de wereldtop op het gebied van voederconversie.
We produceren varkens die het meest
efficiënt omgaan met hun voer. Voer is
de grootste kostenpost van je varkensproduct. En ook omdat de VPF-Piétrain
efficiënt met zijn voer omgaat, is dit
meteen ook het varken met de laagste
ecologische voetafdruk. Ons varken is
dan ook het minst milieubelastend. Toch
goed om hier eens over na te denken.
België is ook de bakermat van de Piétrains. Alles wat je in de wereld tegenkomt van Piétrains is ontstaan in België.
VPF heeft de kennis en de fokkers die
ermee begonnen zijn.”

VPF-Piétrain anno 2021
Dhondt wil toch nog even stilstaan bij
de transformatie die de VPF-Piétrain de
laatste jaren heeft ondergaan. „Onze
Belgische Piétrain is niet meer dezelfde
van acht jaar geleden. Vandaag noteren we 900 gram per dag op sommige
bedrijven. We leveren het meeste vlees
en hebben de beste voederconversie. De
VPF-Piétrain heeft geen last van be-

Dertigtal Piétrain-fokkerijen

België telt momenteel een dertigtal Piétrain-fokkerijen. De
uitdagingen naar de toekomst zijn niet min. „De fokkerij verandert constant”, zegt Piétrain-fokker Luk Vermeiren. „Het is
belangrijk om dicht in het veld te staan, naar de klant te luisteren en er op in te spelen. Voederconversie, langleefbaarheid en
robuustheid worden zwaarwegende thema’s naar de toekomst
toe. Ondanks de crisis in de markt blijven de zeugenhouders
om kwalitatief sperma vragen. Mensen willen zekerheid
inbouwen en betalen voor kwalitatief zaad; er is meer vraag
naar duurder sperma. Ik adviseer de zeugenhouders om zich te
blijven inzetten voor de voederconversie. Dat wordt belangrijk
voor de toekomst.”
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Zefke heeft de hoogste index
(157) behaald en overtreft dus
vlot de andere beren die een
gemiddelde van 100 halen.

rengeur. Er zit achter onze Piétrain nogal
wat onderzoek en research. In benchmarking met andere buitenlandse Piétrains,
komt onze VPF-Piétrain steevast bovenaan de lijst als meest efficiënte eindbeer
voor de Belgische markt. Binnen België
bestaat de onafhankelijke testwerking
waar verschillende eindberen naast elkaar in praktijkomstandigheden worden
getest. Deze test is ondergebracht bij het
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek (ILVO). Opvallend
dat de meeste concurrenten hier niet
durven in mee te stappen, toch?”

Vergelijking
Ook fokker Luk Vermeiren vindt dat de
Belgische Piétrain de Nederlandse overtreft. „De Belgische Piétrain geeft veel
meer vlees voor veel minder voer”, zegt
Vermeiren. „Ons varken is nu eenmaal
beter bespierd dan de Nederlandse types.
Dat is een belangrijk verschil. We hebben
een grotere trots. België is van oudsher
een echt fokkerijland. We zijn wereld-

wijd gekend om onze fokkerijen. Kijk
maar naar de Piétrains, onze Belgische
paarden, duiven en het Belgische witblauw.” Chris Dhondt beaamt. „We zijn
over de hele wereld bekend. Dit heeft
volgens mij alles te maken met de passie
die onze fokkers uitstralen. Nergens ter
wereld kom je dit tegen.”

Krachtmetingen
Bij de uitreiking van de Gouden Piétrain
zijn ook steevast de bevoegde minister
voor landbouw of andere hooggeplaatste politici aanwezig. „Ze onderstrepen meteen ook het belang hiervan
in de sector en zijn dus nog steeds van
deze tijd”, zegt Luk Vermeiren. „Ook
binnen onze fokkerij Piétrains visueel
vergelijken blijft voor de fokkers een
belangrijke opgave.” Dhondt vindt dat
dit juist een aspect is dat de passie van
de fokkers laat zien. „Elke fokker wil het
beste dier fokken. Dit zorgt voor een
enorme boost binnen de fokkerij, jaar
op jaar. Deze passie zorgt ervoor dat de

fokkerij verbetert en een succes wordt.
Iedereen wil de prijs winnen en iedereen wil de topberen kopen. Dan krijg
je een berenpopulatie waar de fokker
zeer hard aan werkt. Dankzij de nieuwe
foktechnieken kunnen we topproducten
afleveren.” Volgens de manager van de
Vlaamse Piétrain Fokkerij stapt binnen
België enkel een fokker met passie in de
Piétrain-fokkerij. „Eerst de passie, pas
daarna zal en kan er geld verdiend worden”, zegt Dhondt. „Het is onmogelijk
om die topkwaliteit te halen als er geen
passie inzit. Dus iemand die eerst rekent
en daarom in de Piétrain-fokkerij stapt, is
eraan voor de moeite.”
Tekst: Matthias Vanheerentals
Beeld: Davy Coghe, Matthias Vanheerentals
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‘Zefke blijft tot op zijn oude dag in Krombeke’
Zefke, de uiteindelijke winnaar verblijft bij
K.I. Vansteenlandt in Krombeke, een deelgemeente van Poperinge (West-Vlaanderen).
Een familiebedrijf dat in 1999 werd opgestart
door Gregory en Angelique Vansteenlandt met
28 beren, en ondertussen is uitgebreid naar
meer dan 400 beren. Zo behoort het bedrijf
tot een van de grootste k.i.-centra van België.
„We hebben een groot assortiment beren”,
zegt Gregory. „Hiermee kunnen we doelgericht leveren naar de vraag van de klant. Een
goede service en een passie voor genetica, dat
is waar het bij K.I. Vansteenlandt om draait.
Jaar na jaar proberen we het niveau van onze
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berenstapel omhoog te tillen. Het doet dan
ook deugt om de best afgeteste beer in ons
k.i.-centrum te hebben. Jaarlijks worden meer
dan 400.000 dosissen sperma verkocht. Onze
afzetmarkt is vooral West- en Oost-Vlaanderen,
maar we exporteren ook naar verschillende
landen. De laatste jaren hebben we ook extra
geïnvesteerd in hoge gezondheid door alle
stallen te voorzien van luchtfiltering en klimatisatie; alles in het belang voor de gezondheid
van de beren. En het feestvarken zelf: die laat
het allemaal begaan. Hij blijft tot op zijn oude
dag in Krombeke waar hij goed wordt verzorgd
en geniet van zijn sterrenstatus.”
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