De motivatie voor het boeren halen Koen en Pascale Truyen
overduidelijk uit mooie koeien. Selectie binnen de vaarzen en een
diverse stierkeuze hebben de veestapel op een hoog niveau gebracht.
In januari leverde dit een kampioene op tijdens de VRV Koe-Expo.

A
.

an de rand van het Vlaamse dorpje
Bevel in de Kempen verwacht je
geen melkveebedrijf. Maar schijn bedriegt. Op een hoger gelegen en aan de
weg grenzend weiland graast onder een
strakblauwe hemel een imponerend
koppel koeien: rood- en zwartbonten
gemengd, stuk voor stuk fraaitypisch
en voorzien van prima uiers. De koeien
herbergen nietsvermoedend het verhaal
van gepassioneerde fokkers.
Aan tafel beginnen Koen (38) en Pascale
Truyen-Francken (37) te vertellen over
een niet alledaagse geschiedenis van het
bedrijf. Koen is boerenzoon en komt uit
een gezin van elf kinderen. Het boeren
ligt de familie nauw aan het hart; zes
kinderen zijn uiteindelijk melkveehouder geworden. Koen, de jongste zoon,
was degene die in 1994 het bedrijf van
Ester (v. Stadel), middenklassekampioene
VRV Koe-Expo, 89 punten
Prod.: 2.01 305 7884 4,89 3,75 lw 105

zijn ouders in Zoersel overnam. ‘We hadden thuis een klein koppel zwartbonte
koeien, maar het bedrijf was niet groot
en er waren geen uitbreidingsmogelijkheden.’ Koen en Pascale gingen daarom
op zoek naar een bedrijf waarmee ze een
samenwerking konden starten. In 1996
legden ze contact met de bekende roodbontfokker Jef Van Assche. ‘Hij had geen
opvolger en wilde wel graag dat het bedrijf voortgezet werd. Het quotum van
beide bedrijven hebben we samengevoegd en de koeien van thuis hebben we
mee naar Bevel genomen.’ Truyen heeft

Pascale en Koen Truyen: ‘Het ontbreekt
aan echt goede roodbonte stieren’
vervolgens geleidelijk het quotum en de
koeien overgenomen. In 2002 zijn Jef en
Martha Van Assche uit het bedrijf gestapt.

Gras als bijproduct
De huidige omvang van het bedrijf bedraagt 589.000 kg melkquotum. Jaarlijks
zorgen zestig koeien voor het volmelken
hiervan. Het bedrijf gebruikt in totaal 62
hectare, waarvan vijf hectare eigendom

Fabiene 2 (v. Faber), 88 punten, productie: 305 11.095 4,12 3,37, en Beth (v. Jesther), 87 punten, productie: 305 9182 3,94 3,47
is. De overige hectaren worden gepacht.
Truyen heeft een divers bouwplan. Van
de 62 hectare gebruikt hij 33 hectare
voor gras, 22 hectare voor snijmais, 5
hectare voor graan en 2 hectare voor
voederbieten. ‘Mais is met dertig kilo
product per koe per dag bij ons de hoofdvoeding’, vertelt Koen. ‘Maar we laten de

Alles voor m ooie koeien
Koen Truyen: ‘Ik heb van niet één stier meer dan drie nakomelingen’
mais niet meer dan deegrijp worden,
dan verteert deze beter. Koeien kunnen
erg veel mais opnemen. Daarbij is het
een makkelijk gewas. Je hoeft slechts
één keer per jaar te oogsten. Hierdoor
ben je minder afhankelijk van het weer.
Het grasland gebruiken we gedeeltelijk
voor de weidegang. Het andere deel
oogsten we, in tegenstelling tot mais, relatief laat. We proberen er voldoende
structuur in te krijgen. Bij ons is gras het
bijproduct voor de gezondheid van de
koeien.’

Voederbieten voor gezondheid
Koen Truyen hecht veel waarde aan de
gezondheid van de koeien en voert daarom voederbieten. ‘Ik denk dat voederbieten erg gezond zijn. De koeien eten
ze in ieder geval erg graag en dat vind ik
mooi om te zien. We voeren acht kilo
ongemalen bieten per dag. Bieten telen
en voeren is enorm arbeidsintensief,
maar dat hebben wij graag over voor
de gezondheid en het genot van de
koeien.’

16

juni 1/2 2007

De motivatie om iedere morgen om
kwart voor zes samen met zijn vrouw de
koeien te melken haalt Koen uit een
mooie veestapel. ‘Van huis uit ben ik
met fokkerij en mooie koeien opgegroeid. Het is de liefhebberij en daar
haal ik mijn arbeidsvreugde uit. Het zijn
op korte termijn waarschijnlijk niet de

meest economische koeien, maar wij
hechten gewoon waarde aan mooie en
duurzame koeien’, klinkt Truyen haast
verontschuldigend. Om het niveau in de
veestapel te handhaven, houdt hij al het
vrouwelijk jongvee aan. ‘Na het afkalven
selecteren wij de vaarzen die aansluiten
bij ons fokdoel. De overige vaarzen verkopen we op de veiling voor gemiddeld
zo’n 1400 euro.’ De kwaliteit van de veestapel is ongetwijfeld reden voor de
hoog betaalde prijs voor de vaarzen. Het
rollend jaargemiddelde van de veestapel
ligt met een leeftijd van 4.02 op 10.394
kg melk met 4,15% vet en 3,46% eiwit.
De veestapel bestaat uit tweederde
zwartbonte en eenderde roodbonte koeien. Beide kleurslagen zitten wat exterieur betreft op een zeer hoog niveau. Zo
werden de roodbonte vaarzen tijdens de
laatste inspectie ingeschreven met gemiddeld 85 punten en de zwartbonte
vaarzen met 84,8 punten.
Truyen streeft het principe na om rood
met rood te combineren en zwart met
zwart. In de toekomst verwacht hij dat

roodbont binnen de veestapel moeite
gaat krijgen het niveau van zwartbont
vast te houden door het gebrek aan echt
goede stieren. Desgevraagd kan Truyen
niet aangeven welke stieren hij veel gebruikt heeft. ‘Ik heb van niet één stier
meer dan drie nakomelingen. Ik koop
ook nooit meer dan vijf of hooguit tien
rietjes per stier.’ Bij de koeien vallen met
name dochters van Stadel, Faber en
Jesther op. Bij het jongvee zijn dat de
kalveren van Samuelo, Classic en Rustler. Van Dolman en Roumare zijn diverse
drachtigheden onderweg.

Geen keuringsman
Duidelijk is dat Truyen streeft naar een
mooie veestapel. De vertaalslag naar een
keuring is daardoor snel gemaakt. In januari wonnen Koen, Pascale en de kinderen Joren (11), Sine (10) en Marthe (7)
met hun Ester (v. Stadel) het middenklassekampioenschap op de VRV Koe-Expo.
Ondanks dit sprekende resultaat geeft
Truyen aan geen keuringsman te zijn.
‘Ik vind het wel een mooie dag, maar het
is niet dat ik begin te zweven vanwege
onze kampioene’, vertelt hij bescheiden.
Een rondje tussen het koppel koeien laat
er echter geen twijfel over bestaan. Koen
en Pascale hebben een doorgefokte veestapel waarin met name veel macht en
formaat, prachtige verhoudingen en de
mooie platte rib aanspreken. Zonder na
te hoeven denken somt een van oor tot
oor glimmende Koen de ene na de andere pedigree op. Tussen de koeien komt
zijn ware aard pas echt boven. ‘Vertellen
tussen de koeien doe ik liever dan de papierwinkel. Het nodige moet, maar ik
loop niet de hele dag te rekenen.’
Florus Pellikaan
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