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Jacques Monbaillieu: ‘Wij geven nooit toe op uiers’

Alle lof voor Uralyn
Sinds haar overwinning op de jongste CRV Koe-Expo is de excellente Emersondochter Uralyn Vlabel het uithangbord op het
Jaques Monbaillieu
Fijne kwaliteitsvolle uiers
staan centraal in het fokdoel
van Jacques Monbaillieu en
Bernice Bocket, eigenaren
van kampioenskoe Uralyn
Vlabel.

bedrijf van Jacques Monbaillieu en Bernice Bocket uit Zuidschote.

Zuidschote

Het streven is nu om nog meer van deze koeien te fokken.
‘Uralyn is ons voorbeeld en ons streven.’
tekst Annelies Debergh

U

ralyn Vlabel. Met de CRV Koe-Expo
tijdens Agriflanders in Gent net
achter de rug staat de naam van de 91
punten Emersondochter bij velen nog
vers in het geheugen. De glimmende
zwarte vijfdekalfskoe, hoogstgepunte in
het boekjaar 2007-’08, van Jacques (53)
Monbaillieu en Bernice (51) Bocket uit
Zuidschote haalde er op overtuigende
België
wijze eerst de zege binnen bij de oude
koeien en vervolgens ook het algemeen
kampioenschap.
‘Haar fijne uierkwaliteit is zonder twijfel haar beste kenmerk’, stelt de WestVlaamse melkveehouder trots. De zege
van Uralyn vormt de bekroning van jarenlang fokkerijwerk, dat zijn oorsprong
vindt in Frankrijk. ‘In 1990 waren we op
bedrijfsbezoek bij een Franse veehouder.
Daar liep een Daveydochter in de wei
die al meteen mijn aandacht trok.’

Toen drie maanden later de jonge koe te
koop bleek, hapte de familie Monbaillieu meteen toe. Princesse Vlabel Davey
Horiola – goed voor een tweede lijst van
10.331 kg melk met 4,06% vet en 3,44%
eiwit in 305 dagen – zou de rest van haar
dagen in Zuidschote slijten. ‘De Horiola’s waren in die tijd erg bekend in
Frankrijk’, vervolgt Jacques Monbaillieu. ‘Vrijwel alle koeien uit die familie
namen deel aan diverse nationale shows
in Parijs. Die geschiedenis van talrijke
showdeelnames en zeges kwamen we
pas te weten toen we het bedrijf enige
tijd later nog een keer bezochten.’
De 89 punten Daveydochter werd in
Zuidschote ook gespoeld. ‘Twee keer om
exact te zijn’, gaat de fokker verder. Zowel uit de combinatie met Leadman als
uit de combinatie met Blackstar kwam
telkens één vaarskalf ter wereld. De
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kenmerk van de familie, ook van Uralyn’, stipt Monbaillieu het voornaamste
pluspunt aan. Hij roemt met name de
fijne uierkwaliteit. ‘Het maakt niet uit
welke stier je gebruikt; weinige kunnen
afbreuk doen aan de uierkenmerken
van de familie.’ Toch blijft net dat selectiekenmerk een van de voornaamste in
het fokdoel. Bernice valt daarin haar
man bij: ‘We geven nooit toe op uiers.
Zelfs bij koeien met een superuier gebruiken we enkel stieren met perfecte
kenmerken voor uier. Het begint met
een kwaliteitsvolle uier. Celgetal en
melkkwaliteit volgen.’
Behalve de perfectie in uiervorm, -ophanging en -kwaliteit streeft het melkveehouderskoppel ook naar harmonisch
gebouwde koeien die over de hele lijn
goed in elkaar zitten. ‘We hebben be-
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Fokfamilie met faam
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Leadmandochter groeide uit tot een echte fokkoe, aan shows nam ze nooit deel.
Bij Blackstartelg Krincesse lag dat anders. Naar aanleiding van haar fraaiere
exterieur kreeg ook zij een aantal spoelkansen.
De paring van Krincesse met Bookie leverde Mandy op, met Storm lag Krincesse aan de basis voor Srinka Vlabel. Beide
nakomelingen kwamen meerdere malen op het keuringstoneel. Zo haalde
Mandy, nu exact tien jaar geleden, de
publiekszege binnen op de VRV-show in
Gent, tijdens Agriflora, de voorganger
van Agriflanders. Srinka Vlabel liet zich
op shows eveneens regelmatig opmerken in de voorste rangen. Met Emerson
ligt Srinka aan de basis voor Uralyn Vlabel.
‘De uiers zijn ongetwijfeld het beste
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halve Uralyn nog drie andere koeien die
excellent zijn gepunt: Capridochter Vrona, Mtotodochter Ulaika en Vara van
Dante.’ Sterk en kwaliteitsvol beenwerk
behoort eveneens tot het fokdoel. Zowel
Jacques als Bernice vatten de speerpunten in hun fokkerij eenvoudig samen.
‘Uralyn, dat is ons voorbeeld en ons streven.’

Fokken in fasen
Kalveren en drachten zijn er van onder
meer Bonair, Shottle, TKO, Wildman,
Drake en Goldwyn. Maar ook Jeeves,
Clapton, Jenny-Lou, Sanchez, Bolton en
Dolman komen aan bod. ‘We gebruiken
altijd al heel veel verschillende stieren’,
geeft Jacques Monbaillieu aan. Het land
van oorsprong speelt geen rol. ‘Stieren
met een goed exterieur krijgen hier kansen. Ik kijk dan weer minder naar de
inet-fokwaarde van stieren.’
De paringen doktert Jacques volledig
zelf uit. ‘Elke stier heeft voordelen en
nadelen. Vandaar dat ik voor elke koe
een passende partner uitzoek.’ Deze methode van werken heeft als gevolg dat
een uitgebreid gamma stieren aan bod
komt. Monbaillieu kiest er overigens bewust voor om niet meteen alle pijlen op
een gering aantal verervers te verschieten. ‘We proberen eerst een vijftal doses.
Als de kalveren aanspreken, zet ik soms
nog eens een vijftal rietjes in. En als de
eerste vaarzen het vervolgens ook goed
doen, krijgt een stier opnieuw kansen.
Ik noem het in fasen fokken.’
Jacques en Bernice melken bij de ruim
50 melkkoeien een gemiddelde van 9600
kg melk met ongeveer 4,00% vet en
3,40% eiwit. ‘Hoge producties van meer
dan 10.000 kg zijn hier geen streven
meer’, geeft Jacques resoluut aan. Om
de kosten in de hand te houden ijvert de
familie Monbaillieu voor een zo hoog
mogelijke hoeveelheid ruwvoermelk.
Mais, voordroogkuil en perspulp vormen samen met eiwitkern gesupplementeerd met vitaminen en mineralen
de basisingrediënten van het dagelijkse
rantsoen van het melkvee. ‘Koeien met
meer dan dertig kg melk krijgen daarbij
nog standaardbrok, met een maximum
van vier kg. We denken nu veel meer
dan vroeger in de richting van kosten en
opbrengsten. De opbrengst per kg melk
is wat telt. Het gaat erom wat je aan het
einde van het jaar overhoudt.’

Bedrijf uitbouwen
Deelname aan en organisatie van prijskampen – zoals binnenkort in het Waalse Doornik – blijven steevast deel uitmaken van de ambities voor de toekomst,

Vrona (v. Capri), 90 punten, productie: 2.02 307 9307 3,61 3,07

zegt Jacques. Als voorzitter van fokstudieclub Westhoek Holsteins en als lid
van de raad van bestuur van zuivelfabriek Milcobel koppelt hij de liefhebberij van de fokkerij aan de alledaagse realiteit van economisch denken. ‘Het is
zonder twijfel een moeilijk melkjaar,

maar op termijn heb ik er vertrouwen
in’, klinkt het vol vertrouwen. Zelf wil
hij zijn bedrijf graag verder uitbouwen
en versterken. ‘Ik heb nog altijd ambitie’, luidt het steevast. ‘Mijn grootste
doel is dat een van de kinderen het bedrijf in de toekomst wil verderzetten.’ l
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