Nieuwe exterieur top
De Vos en Maelfait scoren hoogste gemiddelde vo or exterieur
Van de 21.302 op exterieur beoordeelde dieren

De koppositie werd overgenomen door de vroegere
nummer twee: Marie-Christine De Vos uit Petegem-aan-deSchelde.

haalden het afgelopen jaar 16 koeien de excellentstatus. Zowel bij rood- als bij zwartbont treden
acht A-koeien op de voorgrond. De toplijsten met

twee nieuwe koplopers.
ieuwe koplopers sieren
zowel de rood- als
de zwartbontlijsten met de
gemiddelde exterieurcijfers
van de Vlaamse melkveebedrijven. Een fenomeen dat
deels te verklaren valt door
de aanpassing van de grenzen
bij de berekening van de
hoogste exterieurbedrijven.
Bij de aanpassing van het
boekjaar zijn de gegevens
gelijktijdig teruggekoppeld
naar een periode van twee

jaar. Bedrijven die minstens
tien beoordelingen hadden in
de periode van 1 september
2002 tot 31 augustus 2004 komen in aanmerking voor de
berekening van de top. Dankzij die terugkoppeling komen
in de huidige berekeningswijze ook kleinere melkveestapels in aanmerking
voor een notering op het
hoogste niveau.
Opvallend bij de zwartbonte
bedrijven is het grote aantal

Tabel 1 – Top-20 bedrijven met minimaal tien dieren
ingeschreven op zwartbontbasis (1 sept. 2002-31 aug. 2004)
eigenaar, woonplaats

aantal

F. Maelfait, Hulste
F. Debode, Lendelede
P. De Smet, Boekhoute
F. Six, Langemark
J. Monbaillieu, Zuidschote
D. Vanneste, Boezinge
R. Legrand, Zillebeke
I. Van Waes, Zaffelare
Butterhill Holstein, Zillebeke
K. Van De Walle, Zomergem
P. Vanbeveren, Westvleteren
J. Millecamps en M. Donckele, Rollegem
H. Calis, Wevelgem
Dema Holsteins, Westerlo
S. Cuvelier, Poperinge
P. Verhoye, Harelbeke
L. De Kerf, Zwijndrecht
B. Ceursters-Verheyen, Merksplas
Rocktop E.M.J., Boorsem
P. De Backer, Waarschoot
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26
13
31
18
18
13
27
41
29
11
10
20
25
12
20
21
13
16
27
22

ontw.

type

86,27
87,77
86,00
86,00
83,30
85,00
86,26
86,34
86,24
83,09
86,60
84,45
83,36
86,42
84,60
84,86
86,69
85,19
85,26
85,59

84,58
84,77
85,61
84,28
83,80
83,69
84,78
84,56
84,69
83,09
85,60
84,00
83,84
85,08
84,15
83,81
85,23
84,06
84,37
84,27

uier benen
85,58
85,00
85,15
84,94
85,85
84,85
85,22
83,46
84,41
85,36
83,80
84,50
84,96
83,17
84,55
84,29
83,08
84,13
84,07
83,27

84,96
84,62
84,76
84,28
84,40
84,31
81,41
84,32
82,34
83,45
82,40
83,10
83,32
82,92
83,20
83,43
82,15
82,75
82,56
83,45

AV
85,46
85,38
85,33
84,89
84,70
84,46
84,44
84,39
84,34
84,27
84,20
84,20
84,20
84,08
84,05
84,00
84,00
83,94
83,89
83,86

Ids Postma,
melkveehouder te Dearsum:
‘Een melkrobot? Ik ben mijn eigen robot. Ik melk ze gewoon
zelf.’ (AD)
Joan Somers,
zoötechnoloog bij Alpuro:
‘Nog niet de helft van de koeien
loopt normaal.’ (O)

Minder excellenten

de gemiddelde bedrijfscijfers leveren tegelijkertijd

N

Koeiebloempjes

Godena, een van de twee zwartbonten met 92 punten
85,33 punten op een derde
plek terug te vinden.
De gevolgen van de aangepaste berekening zijn minder
voelbaar binnen de roodbonttop. In tegenstelling tot de
lijst zwartbont zijn in deze
toplijst slechts zes nieuwkomers gemeld. Het bedrijf van
Koen Van De Walle uit Zomergem komt als enige in de beide lijsten op de voorgrond. Bij
roodbont daalde Van De Walle echter van de hoogste positie naar een achtste notering.

nieuwkomers in de lijst.
Voorbeeld bij zwartbont is de
melkveestapel van Filip Maelfait uit het West-Vlaamse Hulste. Met een gemiddelde van
85,46 punten voor algemeen
voorkomen neemt hij de fakkel over van het exterieurrijke bedrijf van Peter De Smet
uit Boekhoute, dat in mei
2002 met 85,04 punten de
hoogste stek in de bedrijfsexterieurtop bekleedde. Het bedrijf van De Smet is dit keer
met een gemiddelde van

Tabel 2 – Top-15 bedrijven met minimaal tien dieren
ingeschreven op roodbontbasis (1 sept. 2002-31 aug. 2004)
eigenaar, woonplaats
M. De Vos, Petegem-aan-de-Schelde
J. Aerts, Minderhout
P. Van Hoef-Truyen, Kinrooi
W. en D. Verdoodt, Malderen
K. Truyen, Bevel
J. Aegten, Bocholt
A. De Turck, Oosterzele
K. Van De Walle, Zomergem
R. Weymiens, Rumst
G. Aegten, Bocholt
J. Quirijnen, Merksplas
K. Vereecke, Merendree
M. Bonhomme-Langens, Bree
P. Claeys, Zomergem
Y. en J. Wildemauwe, Lotenhulle

aantal

ontw.

type

37
14
17
17
18
17
34
24
14
13
12
17
15
12
12

85,08
85,21
86,24
83,88
86,33
85,12
84,47
83,13
84,79
82,85
84,00
84,53
86,40
85,33
83,17

84,95
84,64
85,24
84,59
86,11
84,65
83,85
84,33
84,57
84,85
84,58
83,24
84,40
83,00
83,33

uier benen
84,70
84,36
83,65
84,82
83,44
83,94
84,32
85,00
84,36
83,46
83,92
84,06
84,07
83,42
83,83

84,73
85,79
84,18
83,82
82,94
83,94
83,53
82,46
81,93
84,00
82,42
83,29
82,00
83,67
83,00

AV
84,89
84,79
84,53
84,35
84,33
84,24
84,12
84,04
83,93
83,92
83,92
83,82
83,80
83,75
83,67

Zowel bij roodbont als bij
zwartbont
kregen
acht
Vlaamse koeien de excellentstatus op een totaal van
21.302 beoordeelde dieren op
1613 deelnemende bedrijven. Voor roodbont betekent
dit één A-koe meer dan in de
vorige gepubliceerde lijst in
het meinummer van Veeteelt
van 2003. Koploper in deze
lijst is de 92-puntenkoe Graskamp Wonder Wish, een
Karnvilla Redhotdochter van
Jo en Luc Haesen uit Dilsen.
Binnen de zwartbonte Holsteinpopulatie sprongen de
Vlaamse melkvee-inspecteurs
klaarblijkelijk zuiniger om
met de hoge cijfers. In tegenstelling tot het jaar 2002,
waarin twaalf zwartbonte
koeien de excellentstatus verdienden, bleef het getal afgelopen boekjaar op acht steken. Wel zijn dit keer twee
koeien met 92 punten beloond. Eerste is de bekende
Godena van het Rocktopbedrijf in Boorsem. De Joltdochter haalde na haar 91
punten algemeen voorkomen in 2002 nu een extra
punt binnen. Eveneens op de
hoogste podiumplaats staat
de al net zo befaamde Alleitje,
de Magnumtelg van Alfons
Hoefkens uit Kontich, die recent het algemeen kampioenschap in Oostmalle wist
te bemachtigen.
Annelies Debergh

bruiken om meer rendement te halen? Het gaat in eerste instantie
over hoe men stierkeuzes maakt.
Moeten we nu verder gaan in de
richting van specifiek roodbont of
zwartbont of moeten we meer
kruisingsstieren inzetten?’ (B&T)
Dirk van Ieperen,
veehandelaar te Beesd:
‘Je moet natuurlijk kijk op dieren
hebben. Weten dat je een kalf later
op de dag voor een tientje meer
kunt verkopen. En dan onderhandelen, stug volhouden en je niet
van de wijs laten brengen door de
tegenpartij. Als je die wereld niet
kent houden ze je voor de gek waar
je bij staat.’ (AgD)

Kees Peters,
dierenarts te Bornerbroek:
‘Van afstand lijkt de buik van een
droge koe dik en de pensvulling
in orde, maar als je beter kijkt
blijkt de pens soms helemaal niet
goed gevuld te zijn.’ (O)
Johan Vereijken,
van Agrotechnology &
Food Innovation:
‘De zuivelindustrie heeft margarine decennialang kunnen tegenhouden. Zonder de Tweede
Wereldoorlog was het nog steeds
een marginaal product.’ (dV)
Auke Deinum,
melkveehouder te
Wjelsryp:
‘Soms denk ik wel eens dat er in
ons land beter op de koeien dan
op de mensen gepast wordt.
Koeien leven tegenwoordig heel
comfortabel: de stal is droog en
schoon en de beesten liggen op
matrassen in ruime boxen en
ventilatoren zorgen voor voldoende frisse lucht. Koeien hebben vandaag de dag een best leven.’ (OS)
Koen Vanhooydonk,
relatiebeheerder Melkvee
V RV :
‘Ik buig mij over de vraag: hoe
kan een veehouder fokkerij ge-

Pim Brascamp,
universiteitsbestuurder
Wageningen:
‘Rommert Politiek had iets met
koeien. Hij leefde voor zijn studenten, voor wie hij een soort vader
was, maar vooral voor zijn boeren.
Hij zag het als zijn taak de Nederlandse veehouderij vooruit te helpen.’ (Wb)
Joan Somers:
‘Bij de ontwikkeling van de ligboxenstal, dertig jaar geleden, is
vooral gekeken naar arbeidsbesparing en mestopslag. Daarom
hebben ligboxenstallen een betonnen vloer. Maar de laatste jaren
denken we steeds meer vanuit de
behoefte van de koe. Het is dan ook
goed dat er veel aandacht is voor
stalvloeren die zachter zijn.’ (O)
Izaak van Donk,
melkveehouder te Zeerijp:
‘De grens van de melkproductie is
met de huidige genetische aanleg
nog lang niet bereikt. Die ligt volgens mij bij het management.’ (hL)

Jaap Burema,
melkveehouder te Zeerijp:
‘Degene die het hardst roept om
stieren met beste benen moet eerst
maar eens naar de voeding kijken.’ (hL)

Jan Douwe van der Ploeg,
hoogleraar Rurale sociologie te Wageningen:
‘Het is ons aller belang dat er een
leefbaar platteland blijft en daarbij is een verstandige landbouw
onontbeerlijk. Als die landbouw
weg is, krijg je hem niet meer
terug. De overheid moet dat ecologisch kapitaal instandhouden.’
(Tr)
Hans ten Cate,
directeur Rabobank Nederland:
‘De emotie verdwijnt uit de boerenactiviteit. De romantiek van
het boerenbedrijf is er straks niet
meer. De economie wint het, jonge
boeren rekenen veel meer.’ (Tr)
Dirk van Ieperen:
‘Boeren weten veel van hun dieren, maar de handel is toch een
vak apart.’ (AgD)
Kees Peeters:
‘Droge koeien moet je nooit beperkt voeren. Doe je dat wel, dan
neem je als veehouder een enorm
risico, omdat je in tegenstelling tot
koeien die je twee keer per dag
melkt, geen meetpunten hebt
waaraan je kunt aflezen dat het
niet goed gaat met het dieren.’ (O)
Ids Postma:
‘Vroeger kostte vroeg opstaan me
veel moeite. Het boeren voelt nu
als vakantie.’ (AD)

Bronnen: Algemeen Dagblad (AD), Oogst (O), de Volkskrant (dV), Op ‘e Skille (OS), Boer & Tuinder (B&T), Agrarisch Dagblad
(AgD), Weekblad voor Wageningen UR (Wb), het Landbouwblad (hL), Trouw (Tr)
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