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Fokker van Deense stieren Banker en Opman praat liever over strategie

Niet in je eentje boeren
Helemaal alleen het bedrĳf runnen? De Deense veehouder
Christian Schmidt Lund leek het niks. ‘Ik wil mensen om me
heen.’ Dus breidde hĳ zĳn bedrĳf in tien jaar tĳd uit van 70
naar 220 koeien. Koste wat het kost groeien wil de Deen niet.
‘Mĳn wereld draait niet alleen om koeien en geld.’
tekst Inge van Drie

B

anker, Rødding, Olymp en Opman.
Het zĳn namen die bĳ de meeste Nederlandse en Vlaamse melkveehouders
niet direct een belletje doen rinkelen. Bĳ
Deense veehouders ligt dat een tikje anders. Banker (v. V Bojer) was een van de
meestgebruikte stieren in Denemarken
de afgelopen jaren, terwĳl Rødding (Ramos x V Brando) en de volle broers Opman en Olymp (O Man x Nixon) populaire
jonge stieren zĳn. De stammoeder van
het viertal is Sønderbygård B Patron, een
Deense Patrondochter uit de Amerikaanse familie van Walkup Bell Lou Etta.
Fokker van het viertal is Christian
Schmidt Lund (36), melkveehouder in het
Deense Rødding in het zuiden van Jutland. Wie van hem lange verhalen verwacht over stiermoedersuccessen en
mooie koeien, komt bedrogen uit. Lang
weidt de Deense veehouder niet uit over
zĳn fokkerĳsucces. Voor productielĳsten

van zĳn stiermoeders verwĳst hĳ naar de
Deense ki-organisatie Viking Genetics en
het aanwĳzen van de fraaiste koeien in
zĳn stal laat hĳ graag aan zĳn vader over.
‘Ik vind het leuk om goede stieren te hebben gefokt, maar als een stier zakt, slaap
ik er niet minder om. Ik ben geen fokker,
ik ben meer een productieman en een
professioneel veehouder.’

Werken met personeel
Liever praat Schmidt Lund over zĳn strategie. De Deense veehouder – de elfde generatie die in Rødding boert – weet goed
wat hĳ wel en niet wil. Zĳn bedrĳf is in de
afgelopen tien jaar hard gegroeid. In 1999
nam hĳ het bedrĳf over van zĳn vader,
die 72 koeien molk in een grupstal en 90
hectare bezat. Nu melkt Schmidt Lund
220 koeien en beschikt hĳ over 350 hectare. ‘Vĳf dagen nadat ik het bedrĳf heb
overgenomen, ben ik begonnen met bou-

De 2x10-zĳaanzĳstal heeft een oplopende wachtruimte

wen’, geeft Schmidt Lund aan. ‘Ik wilde
niet alleen zĳn op het bedrĳf zoals de
meeste veehouders; ik wil mensen om me
heen.’ Achteraf gezien vindt de Deen dat
hĳ op het juiste moment heeft gebouwd.
‘Bouwen was destĳds niet duur, quotum
evenmin.’
Schmidt Lund waakt ervoor dat het beeld
ontstaat dat hĳ koste wat kost wil groeien. ‘Het is niet belangrĳk om groot te
zĳn. Je resultaten moeten goed zĳn. Als
ik 500 koeien melk wil ik nog steeds een
stalgemiddelde van 11.500 kg melk halen. Ik zie te veel bedrĳven die veel energie steken in groeien en dan genoegen
nemen met een productie van 7500 kg
melk per koe. Mĳn buren melken een
quotum van 3 miljoen kg vol met 400
koeien, ik melk 2,5 miljoen kg vol met
220 koeien. Wie is er het beste af ?’
De plannen voor uitbreiding liggen niettemin al klaar. Schmidt Lund pakt de tekeningen erbĳ. ‘Als de prĳzen iets aantrekken en ik het personeel kan behouden,
ga ik opnieuw bouwen.’
De Deen werkt graag met personeel. Dat
heeft hĳ nodig ook, want als vicevoorzitter van de Deense landbouworganisatie
Dansk Kvæg – de evenknie van LTO – is
hĳ veel op pad. ‘Ik heb iemand die verantwoordelĳk is voor de machines en het
land en iemand voor de koeien. Zĳ rapporteren aan mĳ en sturen de medewerkers aan.’ Personeel is in de Deense landbouw moeilĳk te vinden, maar Schmidt
Lund heeft daar naar eigen zeggen geen
problemen mee. ‘Er gebeurt veel op ons
bedrĳf, ze werken hier niet alleen en als
ze goed zĳn, geef ik ze verantwoordelĳkheid.’
Het werken met personeel geeft Lund ook
de mogelĳkheid om regelmatig een vrĳ
weekend te hebben. ‘Ik werk niet tachtig
Het bedrĳf is in tien jaar gegroeid
van 70 naar 220 koeien
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Christian Schmidt Lund
Vier Deense fokstieren leverde het bedrĳf Sønderbygård
van Christian Schmidt Lund tot nu toe. De Deen noemt
zichzelf liever professioneel veehouder dan fokker.

Rødding

Denemarken

Aantal koeien:
Quotum:
Aantal hectare:
Melkproductie:

220
2,5 miljoen kg
350
11.799 4,04 3,29

uur in de week; mĳn wereld draait niet
alleen om koeien en geld. Ik heb drie jonge kinderen en daar wil ik graag tĳd mee
doorbrengen. Bĳ het nemen van beslissingen, zoals een uitbreiding, overleg ik
eerst met mĳn familie, dan kĳk ik naar
economie en op de derde plek komt het
vinden van goed personeel.’

Landwerk in eigen beheer
In het jongste boekjaar produceerden de
koeien 11.799 kg melk met 4,04% vet en
3,29% eiwit bĳ drie keer per dag melken.
Schmidt Lund melkt in een 2x10-zĳaanzĳstal met een oplopende wachtruimte.
De Deen houdt de koeien in twee groepen, een groep oudere en een groep jongere koeien. ‘Dan hebben de jonge koeien
minder stress.’
De gemiddelde dagproductie ligt momenteel op 34 kg melk. De koeien krĳgen een
tmr-rantsoen met 60 procent mais en 40
procent gras, aangevuld met eiwit en mi-

Het tmr-rantsoen bevat 60 procent mais en 40 procent gras

neralen. Schmidt Lund streeft naar veel
melk uit eigen ruwvoer. Hĳ verbouwt 100
hectare mais, 100 hectare gras, 100 hectare gerst en 50 hectare tarwe. ‘Nu de
melkprĳs laag is, voer ik iets meer gras en
mais en vul ik het rantsoen aan.’
Het landwerk doet Schmidt Lund helemaal in eigen beheer. ‘Ik vind het ook
prettig dat mĳn medewerkers zo het hele
proces van zaaien tot oogsten kunnen
volgen. Elke vĳf weken maaien we gras.
Sommigen zeggen dat dat te duur is,
maar nu kunnen we het precies doen op
het moment dat we zelf willen.’
Een individuele behandeling krĳgen de
koeien niet. Elke koe loopt in het koppel,
ook topkoeien als de hoogproductieve,
acht jaar oude Sønderbygård Jocko Mia.
In haar jongste afgesloten lĳst produceerde ze in 366 dagen 18.398 kg melk met
3,52% vet en 3,11% eiwit, waarmee ze
een plek veroverde in het klassement met
de hoogstproductieve Deense koeien.
‘Ik wil graag koeien die zonder problemen en zonder uierontsteking veel
melk geven. Tachtig procent van de stie-

ren die ik gebruik komt uit Denemarken.’
Dertig procent van de inseminaties verricht Schmidt Lund met proefstieren van
de Deense ki-coöperatie Viking Genetics.
Dat zouden alle boeren moeten doen,
vindt hĳ. ‘Er zĳn te veel boeren die zichzelf fokker noemen en vinden dat ze
daarom geen proefstieren hoeven te gebruiken. Maar door proefstieren te gebruiken houden we het fokprogramma in
stand en kunnen de spermaprĳzen laag
blĳven.’

Geld verdienen
Jureren en koeien voorbrengen op shows
– Schmidt Lund werkte in het verleden
tweeënhalf jaar op het bedrĳf van de bekende Duitse fokker Bielefeld – deed de
Deense veehouder ooit graag. Maar hĳ
heeft de bakens verzet. ‘Fokkerĳ is leuk
en nuttig, maar je verdient er niet veel
aan.’
Hĳ komt nog even terug op Jocko Mia.
‘Hoe meer koeien ik heb als deze, hoe gemakkelĳker ik geld verdien. Dat doe ik
liever dan op shows voorop lopen.’ I
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