Uitgebreid was de erelijst van Fière sowieso al. In 1996 won ze voor haar Franse eigenaar Jean Gref de seniorenreservetitel tijdens het Europees kampioenschap én de
titel op de Parijse SIA, in 2002 werd ze gelauwerd als Duits seniorenkampioene en
drie keer veroverde ze het erelint op de
Osnabrücker Schwarzbunttage.

Bijna geëxporteerd naar Afrika
Intussen is de Ugela Belldochter weer
thuis op haar stek in Dalvers. Aan haar
frame, uier en beenwerk is nauwelijks af
te lezen dat ze in oktober al vijftien jaar
wordt. Alleen haar kop verraadt dat ze niet
meer de jongste is. In totaal produceerde
Fière 106.145 kilo melk en dagelijks voegt
ze daar nog 45 kilo aan toe. ’s Nachts heeft

had weinig gescheeld of de carrière van
Fière was in de kiem gesmoord, vertelt
Christian. ‘Ze stond in Frankrijk op een
exportstal met de bedoeling naar Afrika
geëxporteerd te worden. Een Franse handelaar heeft haar ertussenuit gepikt.’
Voor Frankrijk nam Fière in 1996 deel aan
het EK. Kort daarna kocht Edwin Brade,
directeur van de KI-organisatie SRV in de
deelstaat Saksen, de koe. In Saksen aardde
de Ugela Belldochter slecht, waarop Brade
aan de Bielefelds vroeg of zij de verzorging
van Fière op zich wilden nemen. In Dalvers
bloeide ze helemaal op. ‘In Frankrijk was
ze gewend aan strostallen, roosters kende
ze niet’, zegt Christian. ‘Door haar elke dag
iets langer op de roosters te laten lopen,
hebben we haar daaraan laten wennen.’

Fier op Fière
Duitse fokker Christian Bielefeld: ‘Van Fière is niets te koop’

Fière (v. Ugela Bell), 96 punten
Gemiddelde productie zes lactaties:
305 12.177 4,29 3,42

Ugela Belldochter Fière zegevierde tijdens het seniorenkampioenschap op de nationale show in Duitsland. Haar leeftijd van veertien
jaar en haar levenstotaal van 100.000 kilo melk gaven aan die overwinning een bijzondere glans. Een portret van een fiere vedette.

‘W

e hebben er in de familie wekenlang over gediscussieerd. Zullen
we wel, zullen we niet? Moet je het een
veertienjarige koe nog wel aandoen om
aan een nationale show deel te nemen?’
Christian Bielefeld maakt er geen geheim
van; deelname aan de nationale show met
de veertienjarige Ugela Belldochter Fière
was voor hem geen uitgemaakte zaak.
‘We zijn niet voor de winst gegaan’, bena-
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drukt Weiolet Bielefeld. ‘We wilden graag
laten zien hoe mooi een veertienjarige koe
en tegelijk een honderdtonner er nog uit
kan zien. Iedereen kan met een vaars naar
de keuring. Een goede tweede- of derdekalfskoe is evenmin bijzonder, maar een
fraaie veertienjarige koe is dat wel.’
Veel tijd aan de voorbereiding spendeerden de Bielefelds niet, vertelt Christian.
‘We hebben haar zo uit de stal getrokken

en meegenomen naar Oldenburg. Ze heeft
geen speciaal rantsoen of trainingskamp
gehad. Fière is zo’n koe die zich op elk moment van haar goede kant laat zien. Op een
show, in de stal, met of zonder melk in de
uier, dat maakt allemaal niets uit.’
Het resultaat is inmiddels bekend: de veertienjarige Fière veroverde in juni op de
Duitse nationale show in Oldenburg op
indrukwekkende wijze het seniorenkampioenschap. Op een haar na miste ze het algemeen kampioenschap, dat naar de tien
jaar jongere Storm Lady ging. ‘Als het publiek had gekozen, dan had ze het algemeen kampioenschap gewonnen’, denkt
Christian. ‘Zo goed als ze er in juni uitzag,
heeft ze er nog nooit uitgezien.’ De Duitse
inspecteurs beloonden dat na de show met
een opwaardering naar 96 punten.

ze haar eigen stek in een apart hok met
zand op de bodem, overdag loopt ze gewoon tussen het koppel dat 120 koeien
telt. ‘Op zo’n koe zijn we natuurlijk extra
zuinig, maar Fière is geen koe die goed alleen kan zijn. Ze heeft andere koeien nodig om zich heen’, constateert Weiolet en
Christian vult aan: ‘Ze bekleedt een hoge
rang binnen de veestapel. Dat zien we vaak
bij oude koeien. Anders houden ze het ook
nooit zo lang vol.’
De Bielefelds kennen hun veertienjarige
pupil intussen van haver tot gort, hoewel
ze niet haar hele leven doorbracht in Dalvers. Fière werd geboren in Frankrijk uit
moeder Cinforine (v. Pansy Coag), op haar
beurt een dochter van de met 87 punten
ingeschreven Ruandochter Ugenie. Het

Drie jaar later kwam Fière voor 17.500
Duitse marken ook daadwerkelijk in het
bezit van de Bielefelds. ‘Sommige mensen verklaarden ons voor gek dat we voor
een tienjarige koe nog zoveel geld uitgaven. Maar wij wisten dat Fière nog gemakkelijk een aantal jaren meekon. Bovendien hadden we toen al twee goede
dochters van haar.’

Nul op het rekest voor kopers
Veel meer vrouwelijke nakomelingen
kreeg Fière nadien niet. ‘Ze spoelt slecht’,
verduidelijkt Christian. ‘Eigenlijk is dat
haar enige zwakke punt. Als ze goed zou
spoelen, hadden we gemakkelijk elk jaar
honderd embryo’s kunnen verkopen.’
Over belangstelling voor Fière hebben de
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Bielefelds niet te klagen, maar mensen
die haar nakomelingen willen kopen,
krijgen nul op het rekest. ‘Van Fière is
niets te koop’, klinkt het steevast. ‘Wat
we van haar hebben, houden we zelf.’
Op dit moment zijn er in Dalvers drie
dochters van Fière aan de melk: Fantasia
(v. Rudolph), Famosa (v. Encore) en Fabel
(v. Roy). De excellente Rudolphdochter
Fantasia produceerde in drie lactaties al
60.000 kilo melk. Haar Gelprozoon Griff
– omgerekend 59 DPS en 104 exterieur –
schopte het tot fokstier. Uit Fabine, een
volle zus van Fantasia die op een ander bedrijf staat, fokte de Duitse KI SRV Decisionzoon Decent (102 DPS, 102 exterieur).
Ook Fière zelf leverde al een aantal fokstieren, waarvan Lord Lilyzoon Looping
(85 DPS en 108 exterieur) en Rudolphzoon Rubin (42 DPS en 104 exterieur) de
bekendste zijn. ‘Wat is een goede koe zonder goede nafok?’, vraagt Christian zich
hardop af. ‘De dochters van Fière doen
het goed, maar haar zonen doen het verhoudingsgewijs nog beter. Dat kan maar
van weinig showkoeien gezegd worden.’
Zelf zet Bielefeld de zonen van Fière amper in op zijn bedrijf. ‘Te veel fokkers zijn
eraan kapotgegaan dat ze hun eigen stieren te vaak hebben ingezet.’

Afscheidsoptreden in Osnabrück
De plannen voor de toekomst? Christian
Bielefeld heeft zijn gedachten er al over
laten gaan. ‘We laten Fière niet meer kalven. Voor zo’n oude koe vinden we dat
een onnodige kwelling.’ Maar een vaarskalf uit Fière, dat willen de Bielefelds
maar wat graag. ‘Spoelen doen we niet
meer. Dan moet ze steeds gespoten worden en dat willen we niet. We denken erover IVP toe te passen als ze straks wat
minder melk produceert.’
Over de partnerkeus heeft Bielefeld al
uitgesproken ideeën. ‘Al haar dochters
blinken uit in kracht en capaciteit. Ze
hebben niet de fijnheid van Fière zelf.
We hebben daarom stieren nodig die
edele, scherpe koeien geven. Ik denk dat
Durham- of Rudolphbloed het beste past.
Een stier als Zenith lijkt me ook wel wat.’
Wie de Ugela Belldochter nog in het openbaar wil zien optreden, heeft hoogstwaarschijnlijk nog één kans, geeft Weiolet
aan. ‘In januari willen we haar meenemen naar de Osnabrücker Schwarzbunttage. Dat wordt haar afscheidsoptreden.’
Inge van Drie
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