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Koningin van de Vlaamse individuele
mpr-statistieken: Mateodochter Waike

Patrick Claeys en Karin Van Damme streven een
maximaal rendement van de productiefactoren na

Het beste uit het
bedrijf halen

Patrick Claeys en Karin Van Damme
De 43 vooral roodbonte
koeien van Claeys scoorden
afgelopen boekjaar de tweeZomergem
de plek bij de tien beste
mpr-bedrijven. Mateodochter Waike zette de hoogste
individuele prestatie neer.
Aantal koeien:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:

Met 4045 ejr was Mateodochter Waike opnieuw de hoogst productieve koe van Vlaanderen. Ze is lang niet de enige roodbonte
van veelmelkers Patrick Claeys en Karin Van Damme uit Zomer-

43
12.195 kg 4,27% 3,40%
14 ha weiland en
13 ha mais

H

aar rood-zwarte haarkleed maakt
Mateodochter Waike voor altijd speciaal in de hoofdzakelijk roodbonte veestapel van Patrick Claeys (47) en Karin
Van Damme (44) uit het Oost-Vlaamse
Zomergem. De opvallende gemengde
kleur is het gevolg van de telstarfactor
bij de Franse fokstier Mateo, waardoor
de kleur na de geboorte langzamerhand
omslaat van rood naar zwart.

Decaturdochter Bineke, met 3868 ejr
in de mpr-statistieken roodbont van
Vlaanderen
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gem die hoog scoort. Efficiënt veel melken luidt hun doel.
tekst Annelies Debergh

‘In de zomer is ze wat roder, in de winter
meer zwart’, vertelt de fokker vol waardering over Waike, die met 4045 ejr afgelopen boekjaar goed was voor de hoogste
individuele mpr-prestatie in Vlaanderen.
Nu staat Waike droog, want begin november is ze weer uitgerekend om nagenoeg een jaar na haar vorige kalfdatum
opnieuw te kalven. ‘Afgelopen jaar moest
ik haar in allerijl droogzetten toen bleek

dat ze niet van de laatste, maar van de
voorlaatste inseminatie drachtig bleek.
Ze stond toen amper twee weken droog.’
Of ze volgend jaar weer bij de hoogste
roodbonten komt? ‘Deze lijst is door het
abrupte kalven wat minder. Maar ze gaf
toch alweer meer dan 13.000 kg melk.’

Al vijf honderdtonners
Hoge producties vormen geen doel op

zich bij de familie Claeys. Alles draait
om een lang en productief leven met de
nadruk op duurzaamheid. Patrick en
Karin streven daarvoor naar een optimale verzorging van de koeien. Het afgelopen jaar was dat goed voor een
tweede plek in het Vlaamse mpr-klassement van de bedrijven. De 43 melkkoeien scoorden in het tijdsinterval van 1
september 2009 tot 31 augustus 2010
een rollend jaargemiddelde van 12.195
kg melk met 4,27% vet en 3,40% eiwit,
goed voor 2984 ejr.
Het leeuwendeel van de koeien is roodbont en dat is bewust. ‘In de definitie
van een goede melkkoe staat geen kleur
vermeld’, zegt Patrick meteen. ‘Op vier
koeien na blijft de veestapel zoveel als
mogelijk roodbont. Het lijkt zo nog altijd gemakkelijker om de gehalten erbij
te houden en een roodbonte koe blijft
iets robuuster in bouw dan een zwartbonte.’ Ook het verleden komt ter sprake. ‘We hebben vroeger altijd met OostVlaamse witroden gewerkt. Er kwamen
alleen gekeurde stieren aan te pas en alles was stamboekvee.’
Het pad van witroodfokkerij werd uiteindelijk toch losgelaten. Omdat de productie niet meer vorderde, besloot de
fokker stilaan met roodbont holstein in
te kruisen. Desondanks blijft hij dankbaar voor de fundamenten die met het
witrode ras in zijn veestapel zijn gelegd.
‘Door dat witroodbloed hebben we de

macht in de koeien gefokt en houden
we sterke roodbonten over.’
Een van de grondleggers in de holsteinfokkerij bij Claeys was Wevers Supreme.
‘In 1983 werd daaruit Bineke geboren,
een iets kleinere koe die goed melk produceerde. Haar grootmoeder Lieske was
een echte topper.’ Patrick Claeys wijst op
de familieband met de witrode Roza van
de eigengefokte stier Nixon, de eerste
Oost-Vlaamse roodbonte met honderd
ton melk in 1993. ‘Bineke zelf gaf zeven
dochters en is zeventien jaar oud geworden. Ook zij haalde een productie van
100.000 kg melk. Ze deed er exact veertien lactaties over.’
Al van vijf honderdtonners zijn eretekens
in de woonkamer van de familie Claeys
te bespeuren. Binekes dochter Gineke (v.
Upos) haalde haar moeder bijna in. ‘Zij
gaf 100.000 kg melk in acht lactaties. Ze
haalde de grens al enkele weken na haar
moeder.’

Lovend over Stadel
Aan de wand van de kamer prijkt een
foto met Gineke, waarvan de omvangrijke melkklieren de productiviteit benadrukken. Haar fokfamilie ligt aan de basis van de drie productietoppers Waike (v.
Mateo), Zalerie (v. Good Luck) en Bineke
(v. Decatur) in de individuele Vlaamse
mpr-lijsten. ‘Als een dier zoveel melk
geeft, kun je niet verwachten dat een koe
haar uier nog kan verstoppen.’

‘Koeien die lang meegaan met zo weinig
mogelijk problemen’, luidt het devies in
de fokkerij bij Claeys. De vijf honderdtonners zijn daar zonder meer resultanten
van. Maar ook het fokken met Stadel
wordt aangehaald. ‘Met die stier zijn we
het meest vooruitgegaan’, vindt de OostVlaamse melkveehouder. ‘We hebben
wel twaalf Stadeldochters aan de melk
gekregen en daar lopen er nu nog negen
van in de stal. Eentje voldeed niet in de
productie, de andere allemaal wel. Stadeldochters beginnen in hun eerste lactatie nooit overdreven hoog in de melk,
maar houden hun productie wel altijd
lang vol. Maar ik moet die grote productiepieken ook niet hebben, als die koeien
maar blijven geven.’
Om geen problemen met inteelt te krijgen
in de zuivere roodbontbloedlijnen, worden de koppelingen gemaakt op basis van
paringsadvies. Momenteel werkt de fokker met Tequila, Spencer, Almighty, Twister, Fidelity, Loustar en Everlent. Aan de
eer van Stadel valt echter niet te tornen.
Stadeldochter Warina is daarvan een voorbeeld; recent piekte ze nog op een dagproductie van 70 kg melk. ‘Het wordt moeilijk
om ooit in mijn carrière nog een tweede
roodbonte fokstier als Stadel te vinden.’

Meerwaarde uit boekhouding
Het streven naar duurzame koeien komt
ook tot uiting in het vervangingspercentage. Dat lag het voorbije boekhoudjaar
exact op vijftien. ‘Ik probeer koeien zo
lang mogelijk te houden’, klinkt het resoluut. Zelden komt het vervangingscijfer boven de twintig procent uit. Het
hoge aantal vaarskalveren van de afgelopen jaren meegerekend, vertrekken veel
pasgekalfde vaarzen van dit bedrijf. ‘Ik
probeer elk jaar vaarzen te verkopen. Vorige week zijn er nog vier weggegaan.’
Met de boekhoudmap in de linkerhand
doet Patrick Claeys zijn verhaal. Nooit
zijn de cijfers hier ver weg. Het doel is om
het maximale uit het gemengde bedrijf te
halen, dat behalve melkvee wat vleesvee,
een gesloten varkenstak en ook mestkippen telt. Het teeltoppervlak omvat 14
hectare grasland, 13 hectare mais, 3 tot 4
hectare mais voor ccm en 1,5 tot 2 hectare tarwe. In bedrijfsleiderskringen vergelijkt Patrick Claeys de boekhoudcijfers
van zijn bedrijf met die van andere bedrijven en daar probeert hij zo veel mogelijk
van te leren. Hij besluit resoluut: ‘Als je
van overheidswege verplicht bent om de
boekhouding in te vullen, dan wil ik daar
ook meerwaarde uithalen.’ l
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