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Kampioenenfokker Jean Paul Bichon: ‘Nooit bang zĳn je beste koe te verkopen’

Opstaan voor mooie koeien

Ashlynvray (v. Goldwyn) en
Galys-Vray (v. Atwood) tĳdens
hun succesvolle verrichtingen op het EK

Jean Paul Bichon is de trotse fokker van de kampioene én van de
reservekampioene van het Europees kampioenschap in Colmar.
Galys-Vray en Ashlynvray kwamen ter wereld op Vray-Holstein
in het westen van Frankrĳk. De dubbelslag is het resultaat van
vĳfentwintig jaar consequente selectie op exterieur.
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H

et publiek op de tribunes van het
EK in Colmar was spontaan gaan
staan en klapte met grote bewondering
toen Jean Paul Bichon poseerde met aan
elke hand een EK-kampioene. Het waren
algemeen kampioene Galys Vray (v. Atwood) en reservekampioene Ashlynvray
(v. Goldwyn), beide gefokt op het bedrĳf
van Bichon. Amper twee weken later
ontvangt de Franse fokker een groep
leden van de European Dairy Farmers

(EDF). En opnieuw begint hĳ te glimmen
als hem wordt gevraagd naar de resultaten tĳdens de Europese krachtmeting in
Colmar. ‘De successen zĳn het resultaat
van vĳfentwintig jaar lang consequent
selecteren op exterieur. Want de basis
voor een dergelĳke prestatie ligt in de
genen; daar ben ik van overtuigd.’

Volle zusjes van Galys-Vray
Het bedrĳf van Bichon ligt in het westen
van Frankrĳk, in Guérande, vlak aan
kust met de Atlantische Oceaan. Bichon
melkt er 143 koeien, samen met zĳn
vrouw Françoise en hun zoon Arnaud.
Als de EDF-boeren een voor een de stal in
schuifelen, staat Jean Paul al klaar bĳ een
groot strohok met enkele van zĳn favorieten. Om te beginnen wĳst hĳ naar zĳn
oogappel Corse-Vray (v. Damion), de moeder van Galys Vray. De inspecteur waardeerde Corse Vray met 92 punten voor
haar algemeen voorkomen, terwĳl de teller van haar levensproductie intussen de
60.000 kilo melk passeerde.
Bichon is lyrisch over de fokkracht van
Corse. Elf van haar veertien nakomelingen (zes keer Atwood, zes keer Goldwyn
en twee keer Van Gogh) zĳn ingeschreven met meer dan 85 punten of excellent. De combinatie Damion maal Atwood is favoriet bĳ Jean Paul. ‘Damion
zorgt voor kracht in het skelet en Atwood
voegt er stĳl aan toe. Galys is als verse
vaars verkocht op de Franse keuring
Space en vertrok naar Zwitserland, een
ander zusje ging naar Italië’, vertelt hĳ.
De EDF-leden waren nieuwsgierig waarom Bichon zĳn trefzekere pupillen verkocht. Want ook reservekampioene Ashlynvray verliet het Franse bedrĳf. Ze
kwam als tweedekalfskoe terecht bĳ het
Spaanse Ponderosa en werd er de eerste
Spaanse koe met 96 punten. Is Jean Paul
niet bang om zĳn beste koeien te verkopen? ‘Ik verkoop mĳn dieren met name
vanwege de promotie voor onze fokkerĳ.
Tussen het jongvee zit nog steeds een

aantal volle zusters van Galys-Vray. En
er is opnieuw vraag naar nakomelingen
uit Corse-Vray, iedereen wil Atwoodembryo’s uit de Damion.’

Jean Paul Bichon
De familie Bichon is de fokker van keuringscracks als
Galys-Vray en Ashlynvray. Jean Paul Bichon heeft een
neus voor gouden combinaties. Op het vlak van economie wil de fokker nu ook de puntjes op de i zetten.

Verwant aan Jock Besne
Het succes van Galys-Vray komt niet uit
de lucht vallen. Na eerdere keuringssuccessen werd de Atwooddochter dit jaar
algemeen kampioene op de Swiss Expo.
Zwitserse inspecteurs hebben haar exterieur met 94 punten in de boeken gezet.
En de koefamilie is niet alleen bekend
van de keuringsring. Een aantal generaties terug duikt de moeder op van niemand minder dan Besne Buck, de vader
van miljonair Jocko Besne.
De passie voor fokkerĳ zit diep bĳ Jean
Paul. Voor de stierkeuze heeft hĳ geen
paringsprogramma nodig en ook geen
triple a. ‘De stieren, de koeien en hun families zitten allemaal in mĳn hoofd. Ik
selecteer sterk op uier en benen.’ Genoomstieren gebruikt Bichon maar
mondjesmaat, tot een maximum van 15
procent. Het is vooral afhankelĳk van de
koefamilie waar de jonge stier van afstamt. Op dit moment maakt de Franse
fokker met name paringen met Atwood,
Gold Chip, Goldwyn, Salomon, Bookem
en McCutchen. Om een goede combinatie te kunnen maken zĳn volgens hem
niet meer dan tien stieren nodig. ‘Ik kĳk
naar de fokwaarden van de stier en naar
de kenmerken die ik in de koe wil verbeteren. Mĳn doel is mooie koeien melken,
daar sta ik elke dag voor op. Als het exterieur van een koe me niet aanstaat, dan
wil ik haar niet melken’, zegt Bichon
met een knipoog.

Hoge kostprĳs
De Europese krachtmeting in Colmar
pakte uitermate succesvol uit voor de
Franse fokker. De krachtmeting met de
collega’s van EDF was minder gunstig.
Bĳ EDF vergelĳken de leden hun ﬁnanciele prestaties. Ze ontmoeten elkaar jaar-
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Aantal koeien:
Aantal hectare:
Melkproductie:
Krachtvoerverbruik:
Vervangingspercentage:
Bouwplan:

143
150
8099 3,92 3,12
28 kg per 100 kg melk
39%
60 ha mais, 20 ha
graan, 70 ha gras

lĳks op het EDF-congres en bezoeken
dan elkaars bedrĳven, dit jaar in Frankrĳk. Bichon kwam op bĳna elk onderdeel van de kostprĳs hoger uit dan zĳn
collega’s. De totale kosten lagen op 56,7
euro per honderd kilo melk, 9,7 euro
meer dan het EDF-gemiddelde.
Een belangrĳke verklaring komt voort
uit de onderbezetting van de stal (84 procent bezetting). In 2010 bouwde het bedrĳf een nieuwe stal, met veel aandacht
voor koecomfort. In totaal is er op dit
moment voor 8480 euro per koe geïnvesteerd. Dat drukt behoorlĳk op de vaste
lasten, zeker als de productie per koe
enigszins achterblĳft. ‘We moeten meer
voordeel halen uit de sterke genetica in
onze veestapel’, vindt Jean Paul. ‘We
hebben een prima huisvesting voor de
veestapel; het klimaat kunnen we bĳvoorbeeld sturen met de automatische
stalgordĳnen. En recentelĳk is de stalvloer nog met rubber uitgerust om te
voorkomen dat koeien uitglĳden.’
De Fransman wil zĳn voerkosten reduceren en tegelĳk het productieniveau vasthouden of liefst nog wat verhogen. ‘Het

Van links naar rechts:
– Vaarzen en oudere koeien worden in
een aparte groep gemolken
– Automatische stalgordĳnen
optimaliseren het klimaat in de stal
– Jean Paul Bichon
– De koeien beschikken over ligboxen
met een ﬂexibele boxafscheiding
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Bichon houdt al het vrouwelĳk jongvee aan

beheersen van onze kosten heeft tot dusver geen prioriteit gehad. Maar nu Arnaud het bedrĳf instapt, is daar meer
oog voor.’

EK-impuls bĳ verkoop fokvee
Vray-Holstein melkt de koeien met een
automatisch melksysteem en heeft twee
productiegroepen: een groep voor vaarzen en een groep met oudere koeien. De
melkvaarzen hoeven zo niet te concurreren met een dominante oude koe en
kunnen laten zien wat ze in hun mars
hebben. Bichon heeft hiermee de gelegenheid om de vaarzen te selecteren
waar hĳ verder mee wil fokken. Alle
vaarskalveren die geboren worden, kalven af op het bedrĳf in Guérande, gemiddeld op een leeftĳd van 28 maanden.
Het fok- en selectiebeleid betaalt zich
uit. De melkvaarzen realiseren een gemiddelde score van 84,7 punten voor algemeen voorkomen. Het vervangingspercentage ligt als gevolg van Bichons

De ligboxenstal
dateert van 2010
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selectiebeleid op 39. Toch zĳn de totale
opbrengsten op het bedrĳf maar een fractie hoger (42,7 versus 42,3 euro per honderd kilo melk) dan het EDF-gemiddelde.
Met de successen in Colmar komt daar
verandering in, denkt Bichon: ‘Ik verwacht dat we nu met name in het buitenland meer fokvee kunnen verkopen. De
opbrengsten uit verkoop van fokvee willen we verbeteren. In Colmar hebben we
al een vaars voor 16.000 euro kunnen verkopen, maar het afgelopen jaar hebben er
ook vaarzen voor duizend euro het erf
verlaten.’

Mineralen via drinkwater
Mede door het hoge aandeel vaarzen ligt
de melkproductie voor holsteinbegrippen
niet hoog. De veestapel komt tot 8099
kilo meetmelk per koe, met 3,92 procent
vet en 3,12 procent eiwit. ‘We willen een
hogere productie realiseren, zodat we
onze robots optimaler benutten. Het doel
is een gemiddelde productie van 35 kilo

melk per koe per dag. Vooral de voeding
moet ons daarbĳ helpen, want met de genetica zit het wel goed.’
De koeien krĳgen in de robot maximaal
6 kilo brok, waarvan 2 kilo eiwitrĳk. Met
de mengwagen verstrekt Bichon een
menu van 14 kilo droge stof snĳmais,
3 kilo droge stof graskuil, twee kilo soja,
50 gram ureum, 120 gram krĳt en 40
gram zout. De mineralen doseert de
Fransman via het drinkwater. ‘Als koeien meer melk geven, gaan ze ook meer
drinken. Op deze manier komt de mineralenvoorziening bĳ hoogproductieve
koeien niet in gevaar.’
Bichon krĳgt van de aanwezige EDF-leden nog de vraag zĳn toekomstvisie te
omschrĳven. ‘Bĳ ons blĳft de passie voor
mooie koeien een belangrĳke motivatie
om met koeien te werken. Maar die passie moet absoluut samengaan met sterke
ﬁnanciële resultaten. Uiteindelĳk moet
iedereen een balans vinden om voldoening uit zĳn werk te halen.’ l

