Het waren de vaarzen waarmee Filip en Vanessa Maelfait goede

exterieurfokker, want door alleen te letten op exterieur fok je terug in productie. Maar volgens mij wordt er te veel
nadruk op eiwit gelegd. Fokken op eiwit
zorgt voor een ander type koe. Wat heb
ik aan een koe met 3,70 procent eiwit
wanneer haar uier na één lactatie al versleten is?’

resultaten boekten tijdens de VRV Koe-Expo. Maar thuis zijn het ook
de oude koeien die indruk maken. Filip Maelfait: ‘Koeien kunnen oud
worden wanneer je niet constant het uiterste van ze vraagt.’

D

e foto van Madison staat
prominent in de keuken op de
kast. De Zicostardochter van Filip
(33) en Vanessa Maelfait (30) en hun
kinderen Miel (3) en Ward (1) won het
vaarzenkampioenschap van de jongste
editie van de VRV Koe-Expo in Gent. Ook
hun Stormaticdochter Madonna bereikte
er de vaarzenfinale. Een betere prestatie
was nauwelijks denkbaar en zowel Filip
als Vanessa genieten er nog zichtbaar
van. Maar het gesprek op het bedrijf
in het plaatsje Hulste, ten noorden van
Kortijk, start niet met verhalen over
fokkerij. Nee, Filip begint heel bewust

mengwagen. Niet zozeer om gemengd te
kunnen voeren, maar vooral vanwege
het vervoer van het voer’, aldus Filip.
Vader Roland overleed in 2003. Hij bleek
op meerdere fronten een voorloper. Zo
importeerde hij in 1976 acht vaarzen
rechtstreeks vanuit Canada. Onder hen
scholen drie dochters van de Canadese
vererver Glenafton Man-O-War en zij
vormen een belangrijke basis van de
huidige veestapel. ‘Het klinkt misschien
niet origineel, maar we fokken op langleefbaarheid door te kiezen voor goede
benen en uiers’, verduidelijkt Filip het
fokdoel. ‘Ik wil niet gekend worden als

Vaarzenverkoop

Vanessa en Filip Maelfait: ‘Keuringen zorgen voor een gezonde spanning’

In 2005 werden 22 vaarzen gekeurd met
een gemiddelde van 84,8 punten en ondanks de vaarzensuccessen in Gent zijn
het vooral de oudere koeien die imponeren. ‘Er zijn nu negen koeien die meer
dan 80.000 kg melk produceerden. Onze
oudste koe is 17 jaar en is een dochter
van Nowerland Trifecta. Ze heeft inmiddels 135.001 kg melk geproduceerd en is
weer drachtig.’ Filip heeft de productielijsten goed bestudeerd. ‘Wanneer het
goed gaat hebben we de komende drie
maanden een dochter van Jed, Sunny
Boy en Cleitus die de kaap van honderd

Jong en duurza am
Canadese import in jaren zeventig zorgt voor vroege Holstei nstart bij Filip Maelfait
over de bedrijfsontwikkeling. ‘In 2000
nam ik het bedrijf over en bouwden
we de nieuwe stal voor zeventig dieren.
In 2001 kwam het woonhuis, in 2002
de machineloods, in 2005 kochten we
40.000 kg melkquotum en vorig jaar
voegden we daar nog eens 20.000 kg
melkquotum aan toe. Komend jaar
willen we een jongveestal bouwen.’

Canadese import
Filip heeft zijn koers standvastig uitgestippeld. Zijn fraaie bedrijf is van veraf
te zien dankzij de ligging bovenop een
heuvel. De huiskavel is 11 hectare en in
totaal wordt er 53 hectare bewerkt. De
matige verkaveling typeert de streek en
Filips vader Roland Maelfait koos deze
plek twintig jaar geleden al uit om er in
de toekomst nieuw te bouwen. Ter voorbereiding plaatste hij er alvast de sleufsilo’s. Het oude bedrijf lag in het nabijgelegen dorp en jarenlang reed hij dagelijks vijf kilometer om voer te halen. ‘We
voeren al twintig jaar met een voer-
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Madonna (v. Stormatic)
Productie: 2.00 100 3347 3,02 3,15 lw 105

ton passeren. Koeien kunnen oud worden wanneer je niet constant het uiterste van ze vraagt. We hebben in het verleden harder gevoerd en gemolken,
maar je merkt dat het ten koste gaat van
de gezondheid.’
De aanwezigheid van een flink aantal
oudere dieren is niet direct zichtbaar op
het mpr-formulier bij de gemiddelde
leeftijd van 5.03 jaar. Het rollend jaargemiddelde van 63 koeien ligt wel hoog en
bedraagt 10.261 kg met 3,97% vet en
3,37% eiwit. ‘We houden alle vaarskalveren aan’, verduidelijkt Filip. ‘Alle vaarzen kalven hier af en daarna gaan we
pas selecteren. We proberen dan al rekening te houden met duurzaamheid door
goed te kijken naar beenwerk en uierophanging. Vorig jaar kalfden er 26
vaarzen af waarvan we er 16 verkochten
aan veehouders in de buurt.’ Deze vaarzenverkoop zorgt voor extra omzet
Madison (v. Zicostar)
Productie: 2.00 119 4050 3,22 2,94 lw 110

naast het volmelken van 580.000 kg
melkquotum.

Bewezen stieren
De stal is vanwege de wind bovenop de
heuvel voorzien van spaceboarding.
Voor het voerhek ligt een gemengd rantsoen van mais, gras, pulp, soja, raapzaadschroot, tarwe en stro. Filip stapt de
roosters op en wenkt om te volgen. Trots
toont hij dochters van Aaron, Stormatic,
Champion en Storm, stuk voor stuk gerekte dieren met soepele melkklieren.
Kampioensvaars Madison wordt geshowd en haar sterke uier, gerekte en
harde bovenbouw maken nog altijd indruk. Madison is een dochter van Zicostar, een Italiaanse stier die eigenlijk een
aantal jaren geleden populair was. ‘Ik
wacht liever even om een nieuwe stier
direct te gebruiken. Dan weet je wat je
krijgt’, aldus Filip over het gebruik van
oudere stieren. ‘Bij het jongvee lopen nu
de eerste dochters van Jocko Besne en
James en ook hebben we nog pinken van
Rudolph en Aaron.’
Toch wordt er naast bewezen verervers
zoals Ramos ook gebruikgemaakt van
jongere stieren als Goldwyn, Talent en
Damion. ‘We hebben veel succes gehad
met Blackstar, Tesk en recenter Aaron’,

en Filip toont de imposante Aarondochters Ursus (87 punten) en Silke (89 punten). Beide zijn Aarondochters uit Blackstardochter Etazon Melody, een halfzuster van de moeder van Eastland Cash.
Deze koestam in de stal is het gevolg van
aankoop in 1990 op de NRM-veiling in
Nederland. Het leverde een aantal stiercontracten op, maar ook eigen koefamilies ontwikkelden zich voortvarend. Zo
werd de Addisondochter Tammy dankzij
haar 87 punten en roodfactor stiermoeder voor VRV en staat Teskdochter Laura
aan het hoofd van een koefamilie waar
onder meer de keuringskoe Peanut (v.
Black) uit voortkomt. De excellente Peanut werd in 2000 provinciaal kampioene
in Roeselare. ‘Keuringen zorgen voor
een gezonde spanning’, vertelt Filip over
zijn veelvuldige keuringsdeelname. ‘Je
kunt je veestapel meten en vergelijken
met die van anderen. Tegenwoordig hoef
je niet meer extreem grote koeien te
fokken om mee te kunnen doen. Grote
dieren voegen niets extra toe aan duurzaamheid.’ Toch blijft Maelfait ontwikkeling wel degelijk meenemen in zijn
fokdoel. ‘Je merkt gewoon dat grote dieren een stuk makkelijker verkopen.’
Jaap van der Knaap

