Bottenkraker helpt Classic
Populaire roodbonte stier weer flink op spermapro ductie na massages en loopband
Vier maanden was het stil rond Poos Stadel Classic. De
veelgevraagde roodbonte stier was springlevend en zeer vitaal, maar
wat hij moest doen, deed hij niet. De oplossing kwam uit de
paardenwereld én een internationaal veterinair team.

M

et de ogen half dicht staat Classic
te genieten van het trillende apparaat op zijn schoft. Met driedimensionale
trillingen worden de spieren en botten
van de inmiddels acht jaar oude stier gemasseerd. Op zijn hele lichaam is de vibratie te voelen. Het apparaat zorgt voor
soepele spieren, een goede doorbloeding
en heft blokkades op, tot aan bloedvaten
en zenuwbanen toe. ‘Het massageapparaat staat op stand één, de laagste stand’,
vertelt Gabrielle Ducrot, leverancier van
het Equissage-massageapparaat dat vooral bij paarden gebruikt wordt. ‘Renpaarden krijgen een behandeling op stand 9,
dat warmt ze perfect op voor een race.’
Classic oogt ontspannen als na twintig
minuten de timer het apparaat weer stilzet. ‘Sinds afgelopen winter ís hij ook
veel meer ontspannen’, weet dierenarts
Gesa Kniep van OHG, het Duitse ki-station waar de Stadelzoon gehuisvest is. Dat
was een jaar geleden wel anders. Langzaam aan liep het libido van de veelgeLinks: Classic in zijn box onder
warmtelampen waar de temperatuur op
zijn huid oploopt tot 40 graden
Onder: Voor fysiotherapeuten een
normaal apparaat, inmiddels ingeburgerd
bij paardenhouders en nu ook nuttig
gebleken bij stieren: de Equissage

om Classics botten deskundig te ‘kraken’.
Terwijl zijn achterbeen met een lang
touw in een spagaat werd getrokken, bewerkten ze met een hamer de lendewervels. ‘Dat werd eerst wel geoefend op andere stieren; ervaring met rundvee was
er niet.’ De datum was 2 november 2006,
herinnert Van Ranst zich nog precies. ‘De
dag erna produceerde hij weer.’
Gesa Kniep: ‘Classic is zeer sensibel en
intelligent. Hij verveelde zich en wij
dagen hem nu uit, dat maakt hem
levenslustiger’
vraagde stier terug. Hij haperde en niemand wist waarom. ‘Hij was in glanzende
conditie en vitaal’, blikt Kniep terug. De
verzorgers op het kleine ki-station deden
er alles aan om Classic weer aan het
springen te krijgen. ‘We liepen soms uren
met hem rond, zonder resultaat.’
Vele deskundigen tastten in het duister,
totdat een gespecialiseerde paardendierenarts (zie kader) het probleem herkende. ‘Er was een lichte ontwrichting tussen wervelkolom en bekken. Classic
durfde niet meer te springen’, vat medeeigenaar Bonny Van Ranst samen. Er werden chiropraktors en osteopaten uit
Duitsland, Zweden en Canada ingevlogen

Stieren uitdagen
Na deze drastische behandeling was het
zaak Classic in topvorm te houden en
dat betekende voor de stierenverzorgers
in Osnabrück een andere manier van
werken. ‘We moesten zijn spieren blijven trainen’, aldus Kniep, die een heel
protocol van oefeningen en therapie in
elkaar zette. ‘Een fitte, sportieve stier
produceert meer testosteron en zal dus
ook met meer plezier dekken.’ Zo heeft
Classic de beschikking over een solarium met warmtelampen. ‘Hierdoor is de
temperatuur op de huid zo’n 40 graden
en dat houdt de spieren soepel’, weet
Kniep. Daarnaast gaat de stier regelmatig wandelen op de loopband en krijgt
hij rondom het springen (twee tot drie
keer per week) zijn massage.
Het neveneffect van deze bedrijvigheid
is een afwisselende dag en ook dat komt
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Dekken is topsport
Het resultaat is dat Classic al een flink
aantal maanden goed in zijn vel zit. ‘De
spieren in zijn nek zijn soepel en ontspannen’, signaleert Ducrot. ‘Vorig jaar
waren ze juist hard.’ Hij produceert goed
en veel sperma. ‘We praten niet over
aantallen: dat is de clausule’, licht Van
Ranst toe. ‘Maar we blijven voorzichtig;
het is levend vee’, aldus Kniep, die aangeeft dat het leven van een topdekstier
niet zo gemakkelijk is als het lijkt. ‘Je
denkt, wat stelt het nu voor twee of drie
keer in de week dekken. Maar het is topsport.’ Uitslagen van leveronderzoek wijzen uit dat de belasting voor de stieren
te vergelijken is met een koe die 50 tot
60 kilo melk per dag geeft.
De dierenarts heeft de afgelopen maanden geleerd de stieren meer in de watten
te leggen. ‘Dat is nodig om de stieren ouder te laten worden. Eerder werden ze
snel weer ingeruild voor een jong exemplaar.’ Zo krijgt de tienjarige Ramos tegenwoordig ook een massage.
Alice Booij

Kati Müller: ‘Voor elke stier een fysiotherapeut’
Hengsten zijn niet zo veel anders als
stieren, aldus dierenarts Kati Müller uit
Duitsland. ‘Je kunt ze niet de hele dag
op stal laten staan en dan verwachten
dat ze goed en enthousiast sperma produceren.’ Ze moeten veel energie vreten, werken en spiermassa ontwikkelen. ‘Bij het springen komt hun hele
gewicht op de achterhand terecht, die
moet dus zeer krachtig zijn. Eigenlijk
zou elke stier een solarium, massage
en een fysiotherapeut moeten hebben.’
Het wervelprobleem van Classic ziet ze
regelmatig bij hengsten. ‘Die laten hun
pijn echter sneller zien; stieren hebben
een hogere pijngrens.’
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de spermaproductie ten goede. ‘Classic
houdt van afwisseling. Een stier als Lancelot wil juist veel regelmaat’, weten de
stierverzorgers Frans Grothaus, Ralf
Wischmeier en Manfred Duvel. Elke
stier heeft zijn eigen persoonlijkheid.
Voor Classic, die gewend was natuurlijk
te dekken en bij koeien en pinken in de
wei te lopen, is het ki-leven erg saai.
‘Vooral omdat hij zeer sensibel en intelligent is. Hij verveelde zich en wij dagen
hem nu uit; dat maakt hem levenslustiger’, aldus Kniep.

Voor Müller was het duidelijk dat Classic niet symetrisch bewoog. ‘Hij stapte
kort, bewoog de heupbeenderen niet
evenredig hoog en liep diagonaal’, signaleerde de dierenarts, die zich vooral
met de rug en tanden van paarden bezighoudt. ‘Ik probeer me altijd in het
dier te verplaatsen en bij hen kunnen
klachten ook psychisch zijn. Ze hebben
gevoel; het zijn geen machines. Het is
onze verantwoordelijkheid om de omstandigheden zo te maken dat ze zich
meer gelukkig en tevreden voelen. Dat
betaalt zich bij stieren gemakkelijk terug in meer en beter sperma.’
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