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Zeggen dat dierenarts worden
een kinderdroom was van de

Limburgse Eef Donné is mis-
schien wat overdreven. Alhoewel
de liefde voor de dieren vrij groot
te noemen was. Dit kwam vooral
ook door haar grootouders die een
boerderij runden. „Dit zal allicht
wel de aanzet zijn geweest van
mijn studiekeuze,” zegt de sympa-
thieke mama van drie pagadders,
waarvan een tweeling van vieren-
half jaar. Zes jaar lang studeerde
ze aan de universiteit van Gent
dierengeneeskunde. Ze maakte er
overigens de verhuis mee van
Gent naar de nieuwe site in Merel-
beke. Het was ook tijdens haar op-
leiding in Gent dat ze haar man
Aarselenaar Koen Verstrynghe
leerde kennen die er ook voor die-
renarts studeerde. Na afloop van
haar studies werkte ze een tijdlang
in Limburg om dan enkele jaren
aan de universiteit van Merelbeke
te werken vooraleer ze haar Koen
volgde naar onze contreien. Sinds
2003 heeft het echtpaar een die-
renartsenpraktijk in Markegem.
Wie komt nu in godsnaam op het
idee om zich te specialiseren in
vissen ? „Eigenlijk heel toevallig.

een ander, toch ? Maar wat jij nu
zegt gebeurt wel niet zo vaak.
Ooit kwam hier iemand binnen
met een soepketel met een goud-
vis in. Wel, toen heb ik toch ook

Op een dag kwam er iemand met
een vis aankloppen en niemand
voelde zich geroepen om het dier-
tje te onderzoeken. Eef zou het
wel doen, klonk het. En zo ge-
beurde het. Dat was misschien wel
de eigenlijke start van mijn be-
roepskeuze.”

Aangewezen op zelfstudie
Een specifieke opleiding ‘vissen’
bestaat er niet aan de universiteit.
Zelfstudie is de enige manier om
het onderwerp onder de knie te
krijgen, zo blijkt. „Weet je dat van
de duizenden bladzijden die we
moesten kennen tijdens onze op-
leiding, er geen twintig bij waren
over vissen ? Ik heb er bij mijn
weten nooit één examenvraag over
gekregen. Je kunt denken. Er be-
staat wel een postuniversitaire op-
leiding over vissen. Deze duurt
welgeteld drie dagen’, lacht Eef. 
Wel is Eef van plan om een speci-
fieke cursus over vissen te volgen
aan de universiteit van Florida.
Om de twee jaar wordt deze be-
faamde opleiding gegeven en er
mogen maximum 25 kandidaten
aan deelnemen van over de hele
wereld.

Iemand die in de wachtzaal zit met
een visbokaal in zijn handen doet
ons een beetje denken aan een
Mister Bean scenario… „Maar al-
lez, een vis is een huisdier zoals

Eef Donné is de enige gespecialiseerde visdokter in West-Vlaanderen

„Geen vis gezien tijdens opleiding”
Q MARKEGEM – België telt amper zes dieren-
artsen met als specialisatie vissen. Een ervan is
Eef Donné uit de Dujardinstraat 7 in Marke-
gem. Een niet zo alledaagse specialisatie, bijna
volledig opgebouwd rond zelfstudie. We trok-
ken met ons bokaaltje met heel wat vragen
richting Markegem.

Eef Donné met twee van haar drie pagadders. Of die ook een boontje
hebben voor vissen ? (Foto Danny) 

moeten lachen,” vertelt ze ons ter-
wijl ze nog nageniet. Goudvissen
vormen dus eerder een uitzonde-
ring in het klantenbestand van vis-
dokter Eef. Het zijn vooral de
duurdere siervissen zoals koi’s
waar Eef haar handen vol mee
heeft. „Dan ga ik ook meestal ter
plaatse. Eerst en vooral is het voor
de vissen te stresserend om ver-
voerd te worden en bovendien is
het van groot belang dat het water
wordt gecontroleerd. Ik beschik
dan ook over een toestel waarmee
alles kan worden gemeten wat in
het water zit. Zelfs al lijkt er op
het eerste gezicht maar één vis
ziek, toch worden altijd meerdere
check-ups gedaan om een be-
trouwbaar beeld te krijgen. Het
gaat dan ook soms over dure vis-
sen hé.”

Nooit ‘s nachts
Eef Donné, die intussen al heinde
en ver geroemd wordt voor haar
kennis, doet haar job ontzettend
graag. Ze heeft zeker nog geen se-
conde spijt dat ze zich speciali-
seerde. Integendeel. Een groot
voordeel is dat ze ’s nachts niet
moet werken, zegt ze zelf. Een
luxe in vergelijking met bijvoor-
beeld een veearts. De winter is
voor Eef de visdokter de kalmste
periode. Maar dan trekt ze het
land door om lezingen te geven. 
Een boeiend en leerrijk gesprek.
Maar ik weet nog altijd niet wat ik
moet doen met mijn twee goudvis-
sen die altijd vechten om aan het
venster van de bokaal te zitten.

(DBM)

DENTERGEM – MARKEGEM

Julien en Clara brachten vier
kinderen groot : Katrien, Joris,

Bernadette en Jhonny die allen ge-
huwd zijn en zelf ook kinderen
hebben. Naast de tien kleinkinde-
ren van Julien en Clara is er al één
achterkleinkind. Clara : „We heb-
ben onze tijd gehad. Nu doen we
het wat rustiger aan, al blijven we
wel actief, want we zijn altijd zo
geweest. We zijn beiden lid van
Okra en zijn er graag bij als er een
kaartje gelegd wordt. Ook van een

tochtje met de fiets kunnen we
nog echt genieten.“ Julien : „Ik
blijf ook aan de slag in de eigen
tuin. Het is goud waard om eigen
groenten te kunnen kweken, ik
heb er veel voldoening van, en
werken in de tuin houdt me fit.“
„En we zijn er ook nog graag bij
voor een daguitstap naar een of

we nog 24 jaar groenten gekweekt
en zijn er wekelijks mee naar de
boerenmarkt getrokken. “
„We hebben een goede tijd be-
leefd en willen nu graag nog wat
genieten van elkaar, hopelijk mo-
gen we dat nog vele jaren, “ be-
sluit Julien.

(GVDO) 

slaan we nog een beentje uit in De
Toerist in Meulebeke.“ 
Julien werkte indertijd samen met
zijn broers in het vlas. Julien : „De
tijden veranderden en naderhand
zijn we overgeschakeld op een
zeugenbedrijf. “ „Nog later,” zegt
Clara, die altijd meewerkende
echtgenote is geweest, „hebben

andere bezienswaardigheid; ’s
avonds brengen we wat tijd door
voor de televisie,“ vult Clara aan. 
Clara en Julien zijn onder de dans-
grage mensen goed gekend. Meer
dan veertien jaar hebben ze het
koppeldansen bij Okra in Denter-
gem in handen gehad. „We verle-
ren het niet, zegt Clara, „af en toe

Goud voor Julien en Clara 

„Niet gewoon van stil te zitten”
Q DENTERGEM – Ju-
lien De Clercq (75) en
Clara Debonne (73)
wonen in de Statie-
straat in Dentergem.
Op 14 mei jl. vierden
zij hun gouden huwe-
lijksjubileum. Op 9
mei werd het feest in-
gezet met kinderen
en kleinkinderen, de
ruime familiekring,
vrienden, buren en
kennissen. 

Clara en Julien met de familie tijdens de gemeentelijke ontvangst. (Foto Danny)




