In Brussel imponeerde Rubensdochter Galante zodanig dat zij be-

Baccaladochter Fabiola, 90 punten

kroond als algemeen kampioene huiswaarts ging. Haar stal bevindt

Teleurstelling in Bulle

de ligbedden wegveegt. Eén voor één wijst
hij de aangebonden dieren aan, schijnbaar
argeloos stamboom en productie opsommend. Met in de zomerperiode 45 dieren
en ’s winters vijf dieren extra wordt het
quotum van 380.000 kg volgemolken. Alle
melk is bestemd voor de productie van
Gruyèrekaas. Dit maakt het voeren van
kuilvoer uit den boze vanwege de invloed
op het fermentatieproces van de kaas.
Het rantsoen bestaat uit een mengsel van
de eerste drie sneden hooi, voederbieten
en krachtvoer. Vanwege de hoge bedrijfsligging op 900 meter is de grond ongeschikt voor de verbouw van bieten. Dit
deel van het rantsoen wordt volledig aangekocht. De 51 hectare grond bij het bedrijf is voor gras bestemd. ‘Omdat we geen
ingekuilde producten mogen voeren is het
moeilijk een hoge productie te halen.’
De met negentig punten ingeschreven
Baccaladochter Fabiola werkt hard om aan
te tonen dat een goede productie haalbaar
is. Op een leeftijd van precies vier jaar kalfde zij voor de derde maal af. De tussenstand op 291 dagen is 9951 kg melk met
4,06 % vet en 3,13 % eiwit.
In de rij naast Fabiola staat Galante. Terwijl
Menoud haar beschrijft memoreert hij
weer de overwinning in Brussel, maar ook
het teleurstellende resultaat enkele weken later tijdens Expo Bulle. Galante werd
1b in de rubriek achter Marsdochter Menoud Red Brigitte, haar secondante in
Brussel. ‘Natuurlijk is dat een teleurstelling. Maar ze won wel de prijs voor de beste
uier, dat compenseert het wel weer.’
Voor Galante werd 89 punten algemeen
voorkomen genoteerd, het maximaal aantal punten tot en met de tweede lactatie. Ze
kalfde voor het eerst af op een leeftijd van
twee jaar een negen maanden waarna ze
een 305-dagenlijst van 8680 kg melk met
3,66 % vet en 3,69 % eiwit maakte. Na haar
derde kalving dit jaar startte Galante met
hernieuwde ijver aan haar derde lijst, samen met haar familieleden pogend de
prestaties van de Jonquilles te evenaren.

Bij binnenkomst in de stal pakt Menoud direct de bezem waarmee hij wat mest van

Christel van Raay

zich in het Zwitserse Romanens, waar Galantes familie de concurrentie
aangaat met de nazaten van Jonquille, moeder van fokstier Baccala.

K

leine dorpjes met smalle wegen beheersen het landschap in het zuidwesten van Zwitserland. Net op het moment dat de weg in het bos lijkt op te gaan
staat rechts de boerderij van Christian
Menoud (30). Hier bevindt zich de thuishaven van Europa’s mooiste roodbonte,
STBVQ Rubensdochter Plattery Galante.
Menig roodbontliefhebber zal zich de
overweldigende reeks Zwitserse koeien in
Brussel herinneren, de selectie waaruit de
robuuste, moderne Galante zo wist te imponeren dat ze het algemeen kampioenschap zonder discussie in haar handen
kreeg. Het was een volmaakt vervolg voor
de reeks overwinningen die ze in eigen
land op nationale keuringen wist te behalen. Zowel in 2002 als in 2003 werd Galante tot algemeen kampioene van de Junior
Expo in Bulle bestempeld. Kort voor het EK

in Brussel behaalde ze nogmaals de eindzege, dit keer op de Swiss Expo.
Het keuringsverleden van stal Menoud is
aan de buitenkant van het bedrijf al af te lezen: de houten muren naast de staldeur in
Romanens zijn bedekt met plaquettes. Getuigenissen van de jarenlange deelname
aan nationale shows. Eenmaal in de woonkeuken wordt het fanatisme van Christian

Isabel en Christian Menoud: ‘Omdat we geen
ingekuilde producten mogen voeren, is het
moeilijk een hoge productie te behalen’
Zwitserland
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Europa’s mooiste
Christian Menoud: ‘Het is mooier als ee n eigengefokte familie goed presteert’

Europees kampioene Galante, hier aan het einde van haar dracht van Fiësta

Menoud benadrukt door de grote hoeveelheid foto’s, bekers en oorkonden. Het verhaal achter het bedrijf wordt door de veehouder echter op ingetogen wijze verteld.
‘Mijn vader heeft jarenlang zowel op melk
als op exterieur gefokt, waarbij het laatste
altijd iets belangrijker was. Ik ben trots op
de resultaten die hij heeft behaald en ik zal
zeker proberen de lijn voort te zetten.’

Bekend door Baccala
Twee jaar geleden nam Christian het bedrijf over van zijn vader Armand Menoud
onder wiens beleid de stal bekendheid
kreeg door Baccala (v. Feikjes Ruby-Red).
Deze fokstier komt voort uit de aangekochte Cavemantelg Jonquille. Baccala is
niet het enige resultaat uit de investering
van Armand Menoud. In totaal werden
van Jonquille zeven zonen getest, waarvan
er vijf als fokstier zijn ingezet.
Op dit moment doorlopen twintig stieren
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uit de stal van Menoud de testperiode. En
groot deel hiervan stamt af van Jonquille,
met daarnaast een aantal dieren uit Galantes moeder Valence (v. Pickel). Hoewel
Christian Menoud met trots over de resultaten van Jonquille spreekt, hecht hij meer
waarde aan de Galantefamilie. ‘Jonquille
blijft een aangekocht dier. Het is veel
mooier wanneer een eigengefokte familie
goed presteert. Het kost ook minder.’
Menoud heeft hoge verwachtingen van
Gianluca, een volle broer van Galante, die
momenteel zijn wachtstierperiode doorbrengt. Hun excellente zwartbonte halfzus Griotte (v. Maughlin Storm) leverde inmiddels haar eerste rode Espoirzoon aan
de KI, een resultaat van de vele paringen
tussen beide koefamilies van Menoud.
Espoir is namelijk de Rangerzoon van Jonquille.
‘Ik maak veel gebruik van onze eigen stieren. Als veehouder moet dat denk ik ook

wel. Gianluca is bijvoorbeeld in zijn testperiode hier al veel ingezet’, vertelt Menoud.
Als voorbeeld van de verwevenheid in fokkerij haalt de veehouder de laatste dracht
van Galante aan. Half september bracht de
Rubensdochter een vaarskalf uit een
dracht van Fiësta (v. Heli), een zoon van
Jonquille. Op voorhand was er van verschillende KI’s belangstelling voor een
stierkalf, maar een vaarskalf is voor de veehouder zeker geen teleurstelling: ‘Dit is
weer iets voor de toekomst van het bedrijf,
het kalf ziet er beloftevol uit.’
Hoewel Menoud zegt geen embryo’s te
verkopen, heeft hij voor Galante toch afspraken met de KI lopen om haar rond de
jaarwisseling te gaan spoelen. Welke stier
ze gaan gebruiken is onduidelijk.
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