Zwolle

Groei was tot voor kort het belangrijkste doel op het melkveebedrijf
van Gert en Sonja Schrijver in het Canadese Stettler. Het tempo van

structuuraanbrenger; het krachtvoeraandeel blijft beperkt tot maximaal 11 kilo. In
totaal komt het rantsoen per koe op een totaal van 26 kilo droge stof per dag. ‘Het
werkt prima zo.’

Stettler

uitbreiden lijkt stilaan te vertragen. ‘We halen meer vreugde uit het
fokken van een betere veestapel dan uit doorgroeien naar 350 koeien.’

M

arsfield Dairy. Het Hollandse tintje
in de bedrijfsnaam van Gert (34) en
Sonja (33) Schrijver doet een belletje rinkelen. Ruim acht jaar geleden verruilden de
toen jonge twintigers het vertrouwde
Nederlandse landschap rond het ouderlijk
bedrijf van Gert – bekend onder de naam
‘De Oude Mars’ in Zwolle – voor Canada. In
Stettler, het hart van de prairieprovincie
Alberta, vonden Gert en Sonja hun eigen
stek: een melkveebedrijf met 50 melkkoeien en 4 ton quotum.
De overname betekende het begin van een
exponentiële groei. ‘De eerste vijf jaar hebben we alleen quotum gekocht’, begint
Gert Schrijver. Pas daarna is gestart met de
uitbouw van de stallen. Een juiste keuze,
zo denkt het melkveehouderskoppel
achteraf: ‘Met wat we toen kochten, verdienen we nu ons geld.’
De melkveestapel ging op Marsfield al snel
richting 250 stuks, terwijl het quotum

Gert en Sonja Schrijver: ‘Eerst een grote
melkcheque, dan pas beginnen we aan de
showstal’

vullen. Afgelopen jaar leverde de werklust
van de koeien een gemiddelde productie
van 11.500 kg melk met 3,6 % vet en 3,2 %
eiwit. ‘Door het gebrek aan extra ruimte in
de stal moeten we nu gewoon veel melken
per koe.’
Of de toekomst verder de weg van groei
aanwijst is voor dit koppel niet helemaal
duidelijk. ‘We kunnen met de bestaande
stallen doorgroeien naar drie miljoen liter,
maar dan houdt het wel op’, geeft Gert aan.
Met uitzondering van de akkerbouwtak
zetten Sonja en hij de bedrijfsvoering met
een vaste medewerker rond. ‘We halen
meer vreugde uit het fokken van een betere veestapel dan door te groeien naar 350
koeien.’

Niet zo kostprijsgericht
groeide tot 2,7 miljoen liter. Voor de
koeienstapel is het inmiddels hard werken geblazen om die melkhoeveelheid te

Fokken en showen

Canada

Zelfs het aanporren van de koeien gebeurt
bij de Schrijvers in het Engels. ‘Come on
girls’, klinkt het luid wanneer de eerste

Marsfield Leduc Evelyn (v. Leduc), excellent. Productie: 1.11 305 10.369 3,70 3,10
koeien de melkput naderen. Het leven,
wonen en werken op Canadese bodem bevalt de melkveehouders duidelijk. Zelfs de
grote afstanden schrikken hen niet af. ‘In
Stettler hebben we alles bij de hand’, verwijst Sonja naar de nabijgelegen woonkern.
Het weer was wel even wennen. ‘In een

Gert en Sonja Schrijver: ‘We moeten nu gewoon veel melken per koe’

‘Come on girl s’
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normale winter vriest het één tot twee weken min veertig graden. Dergelijke temperaturen zijn geen pretje. Min dertig is nog
goed te doen, vooral als de zon schijnt.’
Speciale overalls, geïsoleerde stallen, jongveeschuren met verwarmde waterbakken, verwarming in de melkstal en het
tanklokaal: het zijn slechts enkele zaken
die standaard tot het leven in deze regio
horen.
De barre weersomstandigheden werken
ook op het management van de koeien
door. Maïs vormt door het korte groeiseizoen een zeldzame gast op de onmetelijk
grote percelen. Granen en koolzaad zijn de
standaard en ook bij deze emigranten omvat het rantsoen een hoofdaandeel ingekuilde gerst. Jaarlijks verbouwt Schrijver
225 hectare gerst op het bedrijfsareaal van
ruim 250 hectare. Met een opbrengst van
21 ton per hectare levert dat oppervlak gemiddeld 4600 ton. ‘In Alberta moet je altijd
voer hebben voor anderhalf jaar.’ Bijna
verontschuldigend vervolgt hij: ‘Hier zijn
we nog niet zo kostprijsgericht. Daar is de
melkprijs van 40 eurocent nog te hoog
voor.’
De melkkoeien krijgen allemaal hetzelfde
rantsoen, gebaseerd op een gemiddelde
productie van 36 kg melk met 3,6 % vet.
‘Zolang de productie hierboven ligt en de
koeien een goede conditie hebben, zijn we
naar ons idee voldoende economisch bezig.’ Maïs neemt Schrijver niet in overweging, een bewuste keuze vanwege de variatie in weer. ‘Twee teelten zie ik ook niet
zitten. Daarom stop ik veel maïs in het
krachtvoer.’ Luzernehooi fungeert als

De fokkerij gaat niet langer richting hoge
melkproducties. ‘Hier vertrekt een vaars
nooit omdat ze te weinig geeft’, zegt Gert.
Afgelopen jaar haalde de groep eerstekalfs
gemiddeld 10.300 kg melk. ‘Een van de
koeien gaf onlangs een dagproductie van
75 kilo melk. Melkproductie vormt niet
langer een doel.’ Uiers, breedte, kruisvorm
en hoogtemaat nemen de Schrijvers consequent mee bij de paringen.
Afgelopen jaar bevatte het inseminatievat
sperma van September Storm, Titanic,
Terrason, Lheros, Goldwyn en Allen. Formation, Lee, Progress, Rudolph, Inquirer
en Leduc zijn fokstieren die veelvuldig in
de pedigrees van de koeien voorkomen,
terwijl Champion, Talent, Morty en Journalist het jongvee signeren. ‘Grote koeien
verkopen beter. Koeien van 1 meter 60 geven door de ruime boxafmetingen geen
extra problemen.’ Gert Schrijver windt er
geen doekjes om: ‘Hoe groter de koeien,
hoe mooier ik ze vind, zolang ze maar de
goede verhoudingen hebben.’ Koeien die
zelf van nature al groot zijn, krijgen vaak
nog groter fokkende partners. ‘Ik ga voor
extremen.’
De liefhebberij voor het fokken bracht
Schrijver mee naar Canada. ‘Ik vind dat
mooi, die fokkerij’, klinkt het bijna mijmerend. Tot nu toe ging de Nederlandse emigrant zelf nog niet verder met die specialisatie. ‘Maar dat komt wel’, vervolgt
Schrijver met een verwijzing naar Marsfield Leduc Evelyn (v. Leduc), de eerste excellente op hun bedrijf. Sinds anderhalf
jaar is hij ook bestuurslid van de Alberta
Holstein Association. ‘We moeten eerst
een grote melkcheque hebben. Dan pas
beginnen we aan een showstal.’
Eventuele keuringstoppers werden tot
voor kort altijd verkocht. Straks wil de
melkveehouder wel mede-eigenaar blijven. ‘Zelf hebben we niet de tijd om ze echt
keuringsklaar te maken. Het is jammer,
maar showen komt steeds verder van de
boer te staan. Dat zie je ook in Nederland.’
De Royal Winter Show behoort tot zijn
absolute favorieten onder de keuringen.
‘Dan krijg je rillingen over de rug als je al
die prachtige koeien ziet.’
Annelies Debergh
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