B E D R I J F S R E P O RTA G E

Raf en Kris Vrolix kiezen voor geleidelĳke groei
van tien procent per jaar

Zo rood mogelĳk
Raf en Kris Vrolix uit Bocholt zien fokkerĳ als drager van hun
Raf en Kris Vrolix
Met hun roodbonte Joyboydochter Anjoy liepen Raf en
Kris Vrolix begin december
in de kĳker op de Belgische
nationale show op Agribex
in Brussel.

melkveebedrĳf. Roodbonte koeien krĳgen de voorkeur. De aanBocholt

gekochte Joyboydochter Anjoy – op de nationale show in Brussel
bekroond tot beste roodbonte – is een bĳzonder voorbeeld.

Aantal koeien:
90
Melkproductie:
8000 kg melk, 4,40%, 3,70%
Hoeveelheid land: 50 hectare

‘W

e houden de veestapel graag zo
rood mogelĳk.’ De liefde voor
roodbontvee zit diep geworteld bĳ de
broers Kris (31), Raf (34) en hun vader
Albert (67) Vrolix in Bocholt. Sinds haar
overwinning bĳ de roodbonten op de
nationale prĳskamp in Brussel groeide
Joyboydochter Anjoy uit tot het uithangbord voor hun fokkerĳ met negentig
melkkoeien. ‘We hebben haar als vaars
aangekocht op een fokveeveiling in het
Duitse Krefeld’, blikken de broers glunderend terug. ‘We moesten goed doorbieden om Anjoy binnen te halen. Nog even

tekst Annelies Debergh

twĳfelden we om af te haken, maar we
wilden die vaars heel erg graag op stal
hebben.’

Rood en zwart in één ring
Dat hun roodbonte Anjoy in Brussel de
strĳd ook met zwartbont moest aanbinden, vindt de familie Vrolix een vanzelfsprekende zaak. ‘Op nationaal niveau
kan dat’, zegt Kris Vrolix, terwĳl zĳn
broer en vader instemmend knikken.
‘Voor ons maakt het geen verschil. Rooden zwartbont moeten met elkaar kunnen
concurreren. In Canada en Zwitserland
komen beide kleurvarianten ook in één
ring. Dat komt hier ook.’
Fokkerĳ vormt bĳ de familie Vrolix nog

steeds een belangrĳk item in het management. ‘Het is een stuwkracht voor
de melkveehouderĳ’, denkt Kris. Op dit
bedrĳf is al de derde generatie fokkerĳliefhebbers aan zet. Exterieur is weliswaar niet alles wat telt. ‘Melk speelt hier
net zo goed een rol, maar ook voor fokdagen trekken we graag tĳd uit. Alleen jammer dat in onze provincie Limburg voor
fokveedagen steeds minder animo is.’
Het fokdoel is gericht op degelĳke koeien
met een fraai exterieur en een goed eiwitgehalte. De gemiddeld 90 melkkoeien
koersen op een productie van 8000 kg
melk met 4,40% vet en 3,70% eiwit.
Momenteel lopen dochters van Stadel,
Cadon, Talent en Avanti tussen de melk-

Beste roodbonte in Brussel:
Joyboydochter Anjoy
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Voorbeeldkoe Hazel, met 88 punten
goed voor 9452 kg melk met
4,10% vet en 3,42% eiwit
in 338 lactatiedagen

gevende dieren, terwijl het roodbonte
jongvee doorspekt is van Talent-, Fabian-,
Savard- en Magistobloed.

Verschil in kruisbreedte
Een goede score voor exterieur is duidelijk het streven. ‘We willen een redelijke
hoogtemaat, diepe ribben, veel openheid,
sterke benen en een goede uier zien’, legt
Kris het fokdoel uit. ‘Daarbij komt nog
een redelijke kruisbreedte en een goede
kruishelling. Het kruis bepaalt veel van
de rest van de koe. Op shows in Zwitserland en Canada is het me al vaak opgevallen dat er een aanzienlijk verschil is
in kruisbreedte tussen de koeien in België en Nederland en de koeien in die
landen.’
Sinds vijf jaar neemt Kris de stierkeuze
volledig voor zijn rekening. ‘Ik kijk nu
breder en zoek internationaal de beste
stieren uit. Daarbij ben ik ook meer rekening met de moederlijn gaan houden.’
Hij legt verder uit. ‘De moeilijkheid in
fokkerij is de zoektocht naar een moederlijn die haar goede eigenschappen ook
doorgeeft via haar zonen.’
Om de betere vaderdieren uit de populatie te selecteren hechten de broers Vrolix
vrij veel belang aan presentaties van
dochtergroepen. ‘Door over de grenzen
heen te kijken, kun je een beter beeld
vormen voor het bepalen van je eigen selectiedoeleinden.’
De zwartbonte koeien, ongeveer een
kwart van de veestapel, blijven zwartbont en binnen de roodbontgroep krijgt

ook een aantal roodfactorstieren kansen.
Momenteel maken vooral Savard, Jotan,
Fidelity, Ralstorm en Frontrunner deel
uit van de stierkeuze. Jed Red, een proefstierzoon van Talent, krijgt eveneens
kansen en van Twister lopen veel nakomelingen in de stal.
‘Het afgelopen jaar hebben we besloten
om iets eenvoudiger te fokken en wat
minder verschillende stieren in te zetten’, zegt Kris over de huidige inseminatiepartners. ‘Met veel verschillende afstammelingen wordt de stierkeuze steeds
moeilijker.’

Hazel en Anjoy
Wanneer het over fokkerij gaat, krijgt de
eigengefokte Hazel – haar afstamming is
onbekend — lovende woorden toebedeeld. Hazel kreeg 88 punten en maakt
deel uit van de vaarzengroep die afgelopen jaar een gemiddeld exterieur van
84,6 punten liet noteren. Als grote voorbeeld wijzen Kris en Raf in de richting
van de in Duitsland aangekochte Anjoy
(v. Joyboy).
‘We hebben het voorbije jaar wel vaker
vaarzen aangekocht om het vaarzentekort dat was ontstaan door groei van het
melkquotum, op te vangen’, vertelt Raf.
Samen met Kris focust hij op groei. ‘De
voorbije vijf jaar is het melkquotum elk
jaar met tien procent gegroeid. We hebben nu 90 koeien, maar willen in de toekomst richting 150 koeien.’
‘We hebben nu al voldoende nutriënten
om 110 melkkoeien te houden’, treedt

Kris zijn broer bij. ‘De volgende beperkende factor is grond.’ De huidige vijftig
hectare staat volledig in voor de ruwvoerproductie ten bate van melk- en jongvee.
Het teeltplan omvat behalve dertig hectare mais enkel nog gras. Het rantsoen
bevat 30 tot 35 kg mais, 12 kg perspulp
en 6 tot 7 kg graskuil aangevuld met soja,
koolzaadschroot en mineralen. Er wordt
twee keer per dag gevoerd. ‘Door twee
keer per dag vers voer aan te bieden stimuleren we de koeien een keer extra om
voer op te nemen.’
In de melkstal krijgen de koeien krachtvoer op basis van de enkelvoudige
krachtvoergrondstoffen tarwe, maisgluten en koolzaadschroot. Kris Vrolix: ‘Na
de dioxinecrisis hebben we het traditionele krachtvoer vervangen door deze
producten om meer zekerheid te hebben
over de inhoud van het krachtvoer.’
Voor de groei blijkt niet alleen de grond
beperkend. Ook de stal wordt te klein.
‘Bij een betere melkprijs was die nieuwe
stal er misschien al geweest. Nu kijken
we nog even de kat uit de boom en denken we vooral na over nieuwe stalsystemen.’
Broer Raf Vrolix neemt opnieuw over.
Zijn vrouw Natalie werkt buitenshuis als
psychiatrisch verpleegkundige en samen
hebben ze een zoontje Rune. ‘Het sociale
leven is ook van belang. Als we op zondagmorgen vroeg klaar zijn met melken,
dan gaan Kris en ik bij goed weer er samen even op uit met de koersfiets. Dat
moet ook af en toe eens kunnen.’ l
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