B E D R I J F S R E P O RTA G E

Skipwell Farms
Gerald en Grace Schipper bouwden in twintig
jaar tijd een bedrijf met
400 koeien op in het Canadese Aylmer.
Aantal melk- en kalfkoeien:
Aantal stuks jongvee:
Grondoppervlakte:
Melkproductie:
Aantal medewerkers:

Aylmer

Canada

400
400
325 ha
10.800 4,1 3,6
4 fulltime, 2 parttime

Grace en Gerald Schipper

Productiekampioene Skipwell Allen Clara

Zelf samengesteld rantsoen zorgt voor hoge productie op Skipwell

Groeien vanuit vakmanschap
Gerald Schipper was één van de drie zoons die een bedrijf van

zelfde mogelijk maken voor hun kinderen. Doordachte keuzes op

heel veel krachtvoer geven en daarmee
een hoge productie realiseren, als je
maar voldoende structuur in het kuilvoer hebt. Daarom maaien wij meestal
iets later dan gemiddeld.’

het gebied van voeding en fokkerij moeten daarbij helpen.

Fokken op balans en bloedlijnen

zijn ouders kon overnemen. Hij wil met zijn vrouw Grace het-

tekst Florus Pellikaan

‘R

espect voor de levenstocht van familie Schipper.’ Daarmee begint
de reportage die Veeteelt in 1998 over
het bedrijf van Henk en Aaltje Schipper maakte. In het artikel wordt teruggekeken op de emigratie in 1953 vanuit
Nieuw-Buinen naar Brazilië, waar het
echtpaar met niets begon en een bedrijf
met tachtig melkkoeien opbouwde. Omdat er in het Zuid-Amerikaanse land
later weinig mogelijkheden waren voor
uitbreiding, maakte de familie Schipper
in 1973 de overstap naar Canada. Het
grote doel: drie zoons boer maken.
Op het moment van de reportage runde
één van de zoons al een flink aantal jaren een eigen bedrijf en boerde zoon Gerald nog samen met broer Rudolf op een
bedrijf met 200 koeien. Korte tijd later
werd ook dat bedrijf gesplitst en groeiden de drie bedrijven zelfstandig door.

Structuurrijk rantsoen
Bij Gerald (48) en Grace (42) Schipper en
hun vier kinderen in Aylmer staat de teller inmiddels op 400 melk- en kalfkoeien, 400 stuks jongvee en 325 hectare
land. Gedurende de rondgang over Skipwell Farms wordt langzaam duidelijk
waarom deze groei gerealiseerd kon
worden.
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Gerald Schipper heeft veel kennis van
het managen van koeien. Op het gebied
van fokkerij en voeding stippelt hij zelf
de lijntjes uit. ‘Als ik niet thuis ben en er
is een koe of pink tochtig, dan belt het
personeel altijd welke stier ze moeten
gebruiken. Ik vind het leuk om zelf deze
keuzes te maken en als het fout gaat,
ben ik er ook zelf verantwoordelijk voor’,
vertelt Gerald Schipper. Wat voeding betreft is hij kok in eigen keuken. ‘Het is in
Canada verplicht dat het rantsoen door
een adviseur wordt uitgewerkt. Een goede vriend van mij is geregistreerd voeradviseur en hij zet het voor mij op
papier, maar ik bepaal zelf alle ingrediënten en hoeveelheden.’
Dat dit succesvol functioneert, blijkt wel
uit het verleden. In 2005 realiseerde
Schipper de hoogste gemiddelde productie van het district en Skipwell Allen
Clara (v. Allen) was op de één na hoogste
productievaars van heel Canada met een
eerste lijst van 13.799 kg melk, 5,6% vet
en 3,3% eiwit in 305 dagen.
‘Doordat de koeien zoveel melk produceerden, konden we als bedrijf ook snel
doorgroeien’, stelt Schipper. ‘We hebben
maanden gehad dat de koeien 3,8% eiwit
produceerden en zeven kilo soja- en
koolzaadmeel kregen. Je kunt koeien

Inmiddels heeft Schipper de gemiddelde
productie bewust laten zakken naar
10.800 kilo melk met 4,1% vet en 3,6%
eiwit. ‘Doordat uitbreiding met het huidige quotumsysteem bijna niet mogelijk
is, kost een topproductie te veel en is het
beter om efficiënt te produceren. Het eiwit is duur en het vee dat door een hoge
productie boventallig is, brengt te weinig op’, verklaart Schipper zijn keuze.
Het droge, structuurrijke rantsoen voor
de koeien ruikt fris en bestaat voor 65
procent uit snijmais en 35 procent
uit kuilvoer. Daarnaast mengt Schipper
er sojameel, koolzaadmeel, mks, bietenpulp en een maisrestproduct uit de ethanolindustrie bij in.
Gedurende de rondleiding over het bedrijf blijkt het koppel koeien zeer uniform met balansrijke frames, diepe ribbenpartijen, kwaliteitsuiers en veel
melkuitstraling. ‘Dit is het resultaat van
onze structuurrijke voeding met veel
ruwe celstof én het goed combineren
van bloedlijnen in de fokkerij. Wij zetten
echt in op “balance breeding” en proberen op zowel productie als exterieur
vooruitgang te boeken. Het nadeel van
fokken op balans is dat je geen hoge genomics krijgt. Daarvoor moet je meer op
extremen fokken. Het resultaat is dan
heel goed of heel slecht. Wij gaan liever
voor uniformiteit.’
Wat betreft het combineren van bloedlijnen noemt Schipper voorbeelden uit het

Al dertig jaar tevreden over zand in de ligboxen

verleden. ‘Ik heb Allen en Goldwyn veelvuldig gecombineerd met Outside en
daarvóór Outside ingezet op Gibson.
Meer recent combineer ik bijvoorbeeld
Goldwynbloed met Jasper.’ Trots is Schipper op zijn productiekampioene Skipwell Allen Clara, waaruit hij honderd

Er is ruimte voor maximaal 600 melkkoeien in de stallen van Skipwell

embryo’s spoelde en waarvan hij vijftig
embryo’s en vier ki-stiertjes verkocht.
Haar Shottledochter Skipwell Shottle
Clara werd recent als eerste vaars op
Skipwell ingeschreven met de naar Canadese maatstaven hoge score van 86
punten.

Gerald en Grace Schipper nemen ook regelmatig deel aan regionale keuringen.
Eén van de huidige kandidaten daarvoor
is Skipwell Goldwyn Korrie, een dochter
uit de succesvolle combinatie tussen
Goldwyn en Skychief. Aan grote keuringen zoals de Royal Winter Fair neemt
Schipper niet zo vaak meer deel. ‘De kosten zijn erg hoog en als je niet bij de
beste tien in de rubriek eindigt, loont
deelname niet.’
De Skipwellstal herbergt negen excellenten en ruim 150 koeien zijn met meer
dan 85 punten ingeschreven. Gemiddeld
ligt het exterieurniveau op 83 punten.
Veelgebruikte stieren van dit moment
zijn Windbrook, Fever, Lauthority, Shottle, Seaver en Sid.

Klaarmaken voor opvolging

Het zelf samengestelde rantsoen
is structuur- en maisrijk

Schipper is ook al dertig jaar een tevreden gebruiker van zand in de ligboxen.
‘Er wordt eindeloos gediscussieerd over
de lengte en breedte van de ligbox, maar
met zand als boxbedekking maken de afmetingen van de box eigenlijk niet uit.
Het comfort van zand weegt gemakkelijk op tegen de 1000 dollar (ruim 700
euro, red.) die wij maandelijks aan zand
uitgeven.’
De huidige stallen kunnen maximaal
600 melkkoeien huisvesten, maar dan
moet er wel nieuw onderdak komen
voor het jongvee en daar is ruimte voor.
‘Mijn vader heeft me veel naar Amerika
gestuurd om daar ervaring op te doen.
Het belangrijkste wat ik daarvan onthouden heb, is dat je jezelf nooit vast
moet zetten met het bouwen.’
Richting de toekomst willen Gerald en
Grace Schipper het bedrijf klaarmaken
voor opvolging. ‘Onze kinderen hebben
zelf gevraagd of we verder willen uitbreiden omdat ze geïnteresseerd zijn in
de boerderij’, vertelt Schipper. ‘Helaas is
uitbreiden door het quotumsysteem nu
erg lastig, want eigenlijk zou ik ze allemaal een eigen bedrijf willen geven net
zoals mijn vader gedaan heeft.’ l
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