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e melkkoeien van Jan Fleuren hebben
hem allang zien aankomen wanneer
hij de draad van het perceel opendoet. Het is
bijna melkenstijd en 73 melkkoeien staan
gedwee op en sjokken naar het kavelpad.
‘Mmm, beetje te dun op de mest’, mompelt
Fleuren als hij enkele mestende koeien observeert. Met luidere stem vervolgt hij: ‘Ik
zal het rantsoen iets moeten bijsturen. Het
jonge gras zorgt voor te veel eiwit.’
Jan Fleuren (55) uit het Brabantse De Mortel
blijkt al snel een veehouder met veel interesse voor veevoeding. ‘Ik laat rantsoenen altijd
uitrekenen door de voervoorlichter, maar
voor de laatste liters of het laatste extra
beetje eiwit in de melk moet je toch zelf kundig zijn. Een beetje meer eiwitbrok, of juist
net even meer energiebrok of maïs voor de
koeien, het dagelijks corrigeren moet je toch
echt zelf doen.’

Koeien weiden
Jan en en zijn vrouw Wilma (51) boeren samen in v.o.f.-verband met zoon Dirk (25). Ge-

Dirk en Jan Fleuren: ‘Dat we uiers
belangrijk vinden, komt door onze MRIJachtergrond’
met boeren. Maar we worden nu misschien wel gedwongen door de wetgeving.’
Het blijft even stil, waarna Jan verder vertelt: ‘Vanwege het saldo hoeven de koeien niet binnen te blijven. De koeien zelf
het voer laten halen is goedkoop. Het bespaart loonwerkkosten en er zijn geen
inkuilverliezen. Maar nu de mestwetgeving door de kosten van mestafvoer ook
doorwerkt in het saldo slaat de balans

Al vroeg, in 1976, zette Fleuren de eerste
Holsteinstieren in op de MRIJ-veestapel.
‘De reden was niet zozeer de productieverhoging, maar de betere uiervererving
van de Holsteinstieren. Van onze laatste
generaties MRIJ-koeien waren de uierkwaliteit en de ontwikkeling van de dieren te matig.’ Leon, Rusti Red, Topper, Alpenrex en later Caveman kregen volop
kansen. Alpenrex zorgde in de vorm van
Sjaan 4 voor de tweede honderdtonner
op het bedrijf.
Als de naam van de koefamilie Sjaan valt,
verschijnt er een glimlach op Jans gelaat.
Sjaan 55, een dochter van Beautiful, zorgde recent voor naamsbekendheid door
het vaarzenkampioenschap van de CR
Delta Koe-Expo op te eisen. Via Beautiful,
Kibo, Pigeonwood, Baccus Tijger en Caveman voert haar stamboom terug op de
honderdtonner Sjaan 4. ‘In het verleden
hebben we met Sjaan 18, de dochter van
Baccus Tijger, meegelopen in de dochtergroeppresentatie. Maar eigenlijk zijn

Comple et roodbont
Jan Fleuren: ‘Massale aan dacht voor Sjaan 55 heeft ons verbaasd’

Sjaan 55 (v. Beautiful),
vaarzenkampioene CR Delta Koe-Expo

Vaarzenkampioene Sjaan 55 was tijdens de laatste CR Delta KoeExpo de verrassing van de dag. Eigenaar familie Fleuren uit het
Brabantse De Mortel geniet nog van alle aandacht die het succesvolle debuut opleverde. Jan Fleuren blijkt een veehouder met een
roodbont hart. ‘Er zijn nog maar weinig melkveebedrijven
met een volledig roodbonte HF-veestapel.’

middeld melken zeventig roodbonte koeien
het quotum vol van 583.000 kg melk op 37
hectare. Daarmee heeft het bedrijf een intensief karakter, zeker omdat er naast 18
hectare gras en 14 hectare maïs ook 5 hectare suikerbieten wordt geteeld. ‘We overwegen het suikerquotum te verkopen en er
melkquotum voor terug te kopen. Bovendien zal het bouwplan vanwege de mestwetgeving meer gras moeten bevatten om aan
de derogatie te kunnen voldoen.’
Jan Fleuren vervolgt: ‘Ik ben in tegenstelling
tot veel boeren in deze streek een grasliefhebber. Met veel maïs in het rantsoen moet
je ook veel eiwit aankopen. Doorgaans voeren we een basisrantsoen met half maïs en
half gras. Mijn probleem met het mestbeleid
is dat ik volgend jaar vanwege de benutting
van mest en de efficiëntie van voerwinning
misschien wel mijn koeien moet opstallen.’
Jan gebaart om zich heen: ‘Heb je onderweg
hiernaartoe nog veel koeien buiten zien lopen? Nee hè? Dat is toch enorm jammer? Zelf
heb ik ooit gezegd dat wanneer de koeien binnen moeten blijven ik zou stoppen

door. Ik hoop maar dat het binnenhouden van de koeien de gezondheid van de
koe niet schaadt.’

Roodbont in de regio
‘Ik denk dat er nog maar weinig melkveebedrijven zijn die een volledig roodbonte
HF-veestapel hebben.’ Jan Fleuren glundert. ‘We hebben daarmee iets dat niet
veel andere bedrijven hebben, in veel
veestapels loopt wel een zwartbonte koe.
Ook toen er in de jaren negentig weinig
keus was op de roodbontstierenkaart
zijn we niet uitgeweken naar zwartbont.
Ik verwachtte dat er wel weer betere tijden zouden komen. Bovendien, dit is een
regio waar roodbont thuishoort.’

we helemaal geen keuringsgangers. Het
brengt zoveel werk met zich mee en het
moet tegenwoordig zo professioneel.
Daar hebben we helemaal geen tijd voor
en geen zin in.’
Het debuut van Sjaan 55 overtrof veruit
de verwachtingen en smaakt mogelijk
naar meer. ‘We zijn overgehaald voor
deelname aan de keuring tijdens de bedrijfsinspectie. Sjaan 55 loopt er qua productie en exterieur op ons bedrijf wel uit,
maar om daar nu mee naar de keuring te
gaan. Uiteindelijk hebben we ingestemd
en om eerlijk te zijn: de massale en positieve aandacht die we na die tijd kregen,
heeft ons wel verbaasd.’
Sjaan 55 is meer dan een bovengemiddel-

de koe. Ze kreeg 88 punten als vaars en
door een hoge persistentie staat haar
lactatiewaarde inmiddels op 121 via
een voorspelde 305-dagenproductie van
10.282 kg melk met 4,37 % vet en 3,46 %
eiwit.

Pigeonwoodgehalten en -benen
Sjaan 55 staat rustig aan het voerhek te
vreten. Dankzij haar hoogtemaat en haar
sterke ruglijn met fraai hellend kruis valt
ze meteen op tussen haar stalgenoten.
Wanneer ze wegstapt richting waterbak
vallen het fijne beenwerk en vooral de
sterke uieraanhechting op. ‘Uiers vinden
we heel belangrijk. Misschien komt het
door onze MRIJ-achtergrond, maar uiers
moeten gezond zijn en goed en makkelijk te melken.’
Ook beenwerk krijgt een belangrijke
plaats in het fokdoel. ‘We hebben veel
met Pigeonwood gewerkt. Mede dankzij
hem hebben we al jaren mooie gehalten
in de melk, maar zijn matige beenwerkvererving was ook in onze stal duidelijk
zichtbaar.’
Het rollend jaargemiddelde van 8743 kg
melk met 4,31 % vet en 3,58 % eiwit wil
Fleuren graag handhaven, zo niet verhogen. ‘De productieverhoging moet niet
ten koste gaan van de gezondheid. De opbrengstverhoging gaat dan teniet aan de
kosten voor de dierenarts. De laatste jaren selecteren we de koeien vooral op uiergezondheid, terwijl ik merk dat ook
vruchtbaarheid steeds vaker een reden is
dat we een koe afvoeren. We gebruiken
daarom veel allround stieren.’ Kian,
Misty, Reno, Pericles en Puntdroad staan
op het inseminatielijstje. Tussen de pinken lopen nog dochters van Stadel, Jerom en Beautiful.
‘Mogelijk dat we behalve op gezondheid
nog meer op benen en klauwen gaan letten wanneer de koeien volledig op stal
moeten’, zo mijmert Jan Fleuren nog
even over het fokdoel. ‘Als je het systeem
verandert, krijg je weer een andere selectie in de veestapel. Maar koeien als Sjaan
55 zullen ook onder die omstandigheden
wel presteren.’
Jaap van der Knaap

