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Sterke koefamilies belangrĳke voorwaarde voor
meer kwaliteit, kilo’s en rendement

Starter met topvee
Pas tweeënhalf jaar geleden startten Johan Schilder en zĳn gezin
Johan Schilder
Met hun vier kinderen Julia en
Iris (13), Koen (9) en Sophie (7)
hebben Johan en Eline Schilder in 2,5 jaar tĳd een hoogwaardige blonde d’Aquitaineveestapel opgebouwd.
Activiteit:
Ras:
Aantal stuks:
Aantal ha:

met het fokken van blonde d’Aquitaines. Aankoop van goed
Hoogwoud

topfokkerĳ
blonde d’Aquitaine
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24
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oen de familie Schilder de nieuw
gebouwde boerderĳ in Hoogwoud
betrok, wilde ze ook graag vleesvee houden. De keuze viel op blonde d’Aquitaine.
‘Kolossale dieren met elegantie’, zegt
Johan over de blondes, waar hĳ als een
blok voor viel.
Al na tweeënhalf jaar fokken zĳn de veehouders succesvol op keuringen. Zo haalden ze meerdere titels op de Vleesveetentoonstelling in Enter binnen. Daarmee
was De Woeste Hoeve de meest succesvolle inzender. Een prestatie van formaat,
die erop wĳst dat het enthousiaste gezin
de juiste keuze heeft gemaakt bĳ de aankoop van hun blondekoeien en -stieren.
‘We hebben geïnvesteerd in dieren uit de
betere koefamilies. De koefamilie is de basis’, verklaart Johan. ‘Een koe levert dochters, kleindochters enzovoort, het is een
soort piramide. Zo’n koe krĳgt een enorme invloed in de veestapel, het is dus belangrĳk de juiste vrouwelĳke dieren te
kopen wanneer je met fokkerĳ begint.’

fokmateriaal, de samenwerking met vriend Henk Spaansen en
met andere kenners en vooral enthousiasme en ambitie zorgen
voor de eerste keuringssuccessen die smaken naar meer. ‘Wĳ
gaan alleen voor het allerbeste’, geeft Johan Schilder aan.
tekst Alice Booĳ

en grondbedrĳf J.P. Schilder bv en SPS,
specialist in hei- en funderingswerk,
noemt Johan de blondes een mooie hobby. ‘Het geeft rust om na een dag bedrĳvigheid lekker met de kinderen tussen de
dieren te kunnen werken.’

De veestapel bestaat uit zo’n tachtig
dieren, waarbĳ de nieuw gebouwde hellingstal onderdak biedt aan zo’n zestig
koeien, kalveren en stieren. ‘Het is de
bedoeling dat we uiteindelĳk jaarlĳks
zo’n dertig kalveren uit topdieren fok-

De met 88 punten opgenomen Guiness, met haar stierkalf Loverboy (v. Demon)

Koefamilie is rendement
Daarbĳ staat een sterke koefamilie ook
nog eens aan de basis van een hoog rendement’, noemt Johan nog een argument.
‘Of je nu een goede of een matige koe
hebt, je stopt er dezelfde hoeveelheid
voer en tĳd in. Aan het einde van de rit
heb je bĳ een matige koe 450 kilo, terwĳl
een goede koe wel 600 kilo geslacht weegt
en dus veel meer oplevert.’ Want hoe
groot de liefde voor de fokkerĳ ook is:
‘Onze blondes komen uiteindelĳk allemaal bĳ de slager terecht.’
Naast het drukke familiebedrĳf, bagger-

12

V VE EE ET TE EE EL LT TV VL LE EE ES S S O
E PK TT EOMB BE ER R 2 20 00 19 5

VV09_bedrijfsrep Schilder.indd 12

17-09-15 16:12

ken. De crème de la crème, het neusje
van de zalm, het beste wat er is’, glundert Schilder.
Van de aankopen die de vleesveehouder
tot nu toe heeft gedaan, wil hĳ van circa
tien moederdieren foklĳnen aanhouden.
Daarbĳ werkt hĳ met ki en met natuurlĳk dekkende stieren. Ook hierbĳ heeft
Schilder geïnvesteerd in topmateriaal
met twee kampioensstieren: Jackpot van
de Boerlanderĳ (Dizier x Genève) uit Nederland en Jasmin (Bamby x Futée) uit
Frankrĳk. De laatste stier staat op De
Woeste Hoeve en is samen met Hans Spekenbrink aangekocht, en van Jasmin is
ook sperma beschikbaar. ‘We willen kwaliteit in de breedte op stal krĳgen om
onze eigen fokkerĳ te verbeteren, maar
ook voor de verkoop’, geeft Schilder aan.
‘Jazeker, bĳna alles is te koop, het is de
beste reclame als een blondefokker met
een dier uit onze stal scoort.’
Ondernemen heeft uiteindelĳk veel overeenkomsten met blondes fokken, geeft
hĳ aan. ‘Maar er is ook een heel groot
verschil: op de natuur heb je geen invloed. Dromen spatten soms uit elkaar
als een kalf dood ter wereld komt.’ Ook
afwachten wat het resultaat is van een
gekozen combinatie na 298 dagen noemt
hĳ spannend. ‘Eén en één is nu eenmaal
niet altĳd twee, oftewel: twee kampioenen brengen nog niet per definitie een
volgende kampioen.’

Drie excellente koeien
Een rondje door de stal maakt de kwaliteit van De Woeste Hoeve duidelĳk. Zo is
er de met 90 punten opgenomen Fatima
du Moulin, een nakomeling van Tilbury
en Arielle: de kampioen van Enter 2014.
‘Ze is gespoeld met Jasmin, Arlequin en
Voltaire’, geeft Schilder aan. ‘Ze is nu
drachtig van Disco.’ Nog een gigantische
koe is Fallon (v. Cauet Roz), een koe van
91 punten en 1200 kilo gewicht. ‘Zĳ is gespoeld met Jasmin en Goliath en draagt
zelf van Iguskia.’ Uit de stal van Henk
Spaansen komt Babylone, de derde koe
met 90 of meer punten. ‘Er lopen in Nederland zo’n vĳftien excellente blondes
waarvan wĳ er met drie mogen fokken’,
klinkt het trots.
En het rĳtje topdieren houdt niet op: Epine Heuvelland is opgenomen met 89 punten en ‘qua lichaam haast de perfecte
blonde.’ Guiness (Candy x Disco) kreeg bĳ
haar eerste opname 88 punten en leverde
met Leonardo van de Woeste Hoeve de
jonge kampioensstier van Enter. ‘Guiness
wordt ook nog een keer excellent’, voorspelt Schilder, die niet alleen trots is op
zĳn aankopen, maar vooral ook op de

Franse topstier op Nederlandse bodem en inmiddels via ki beschikbaar: Jasmin (v. Bamby)

hoog scorende Iris van de Woeste Hoeve.
‘Iris is het eerste kalf dat hier geboren
werd. Ze is heel speciaal, omdat ze vernoemd is naar onze dochter en het blĳkt
ook nog eens een opvallend goede koe. Ze
kreeg 87 punten voor haar exterieur.’
Ondanks de korte historie van De Woeste
Hoevefokkerĳ heeft Schilder een helder
fokdoel voor ogen. ‘Complete koeien met
luxe vlees, duurzame koeien die de fokkerĳ doorgeven.’ Fouten mogen de fokdieren niet hebben. ‘Het heeft geen zin
om daarmee verder te fokken.’ Sterk
moeten ze wel zĳn. ‘Zodat ze weinig zorg
nodig hebben.’ En bovenal moeten ze
hun fokkerĳ doorgeven aan een volgende generatie. ‘Een kampioenskoe is nog
geen fokkoe.’

Keuringsvirus
In eerste instantie waren Schilder en zĳn
gezin vooral bezig om te genieten van de

fokkerĳ en de koeien. Totdat Fredie van
Dĳk van het blondestamboek belde en
vroeg of ze met de keuring wilden meedoen. ‘Dankzĳ haar enthousiasme gingen
we in 2014 met drie dieren naar Zwolle en
kwamen met kampioensstier Han thuis.’
Het keuringsvirus is inmiddels aangeslagen. In de stal staat een aantal kopstukken tevreden te vreten, een aantal alvast
in voorbereiding voor de NVM, over ongeveer zes weken. Met zeventien stuks
zĳn ze de grootste inzender. ‘Thuis heb
je altĳd de beste, het is goed dat een onafhankelĳke jury naar je dieren kĳkt.’
Een gezonde spanning heeft hĳ op de dag
van de keuring ongetwĳfeld, maar eigenlĳk heeft Schilder nog een paar jaar nodig om de volgende droom in vervulling
te laten gaan. ‘Het geeft pas echt voldoening als compleet eigengefokte dieren
excellent worden of scoren op de nationale keuring.’ l
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