Maud en Dani elle van Knedo
Veertien jaar oud duo is nog steeds fokactief
De aanmelding van de oudste vleesveestamboekkoeien leverde voor het Belgisch-witblauwras Danielle en Maud van Knedo op. De witblauwen zijn
veertien jaar oud en hebben elk al tien kalveren
gegeven. Danielle en Maud, gefokt door Marnix
Knetemann, zijn nog steeds fokactief.

T

ussen Amsterdam en Purmerend in het Noord-Hollandse
Wijdewormer lopen de oudste witblauwe stamboekkoeien
van Vlaanderen en Nederland: Danielle en Maud van Knedo.
Beide koeien zijn 14 jaar oud en nog fokactief voor Marnix Knetemann (26). Dit duurzaam koppel bezit één gemeenschappelijke noemer: de dierenarts is er nog maar tweemaal voor langs
gekomen. Eén keer voor een baarmoederprolaps en één keertje
voor een ingescheurde hoef. De koeien kalven meestal ook af
zonder keizersnede. Knetemann: ‘Voor een keizersnede betaal
je hier al gauw tweehonderd euro. Naturel kalven scheelt dus
telkens een pak centen. Wie hier witblauwen houdt op een traditionele manier is een dief van zijn eigen portemonnee.’

Parallelle levensloop
De levensloop van beide koeien loopt bijna parallel (zie kaders).
Danielle van Knedo (v. Noah du Fond de Bois) is een witblauwe
die nog teert op Blonde d’Aquitainebloed in zesde generatie. Da-

nielle werd met 82 punten voor exterieur in het stamboek ingeschreven en heeft reeds tienmaal afgekalfd. Maud van Knedo
(80 punten) heeft in verre afstamming nog wat verbeterdroodbontbloed. Ook zij heeft tienmaal gekalfd.
Danielle behoort niet tot de stammoeder van het bedrijf, daar
heeft ze te veel stierkalveren voor gegeven. Haar tweejarige
zoon van As de Trefle wordt in de fokkerij ingezet en daarvan
zijn afgelopen maand de twee eerste kalveren geboren. Van
Maud lopen op het fokbedrijf nog wel vrouwelijke nazaten
rond: Ingrid (v. Bibi du Vanova) en – van vader As de Trefle – de
twee volle zussen Julie en Kim.
Danielle en Maud werden volgens de bedrijfsstrategie voor de
eerste maal gedekt op een leeftijd van twee jaar. ‘De jeugdgroei
is hier gebaseerd op gras en wat krachtvoer. Zodoende heb je
wat meer tijd nodig om de dieren op gewicht te krijgen’, legt
Marnix Knetemann uit.
Danielle en Maud zijn op dit moment beide drachtig van de eigen dekstier Ike van Knedo. De vijfjarige Ike is trouwens de blikvanger op het bedrijf. ‘Ike werd in feite als jong stiertje opgemerkt door journaliste Alice Booij’, verhaalt de jonge man. ‘We
hebben hem dan maar aangehouden.’ Bijna was deze Brutus-

zoon uit een As de Treflemoeder beschikbaar via de KI, maar het
moeilijke karakter maakte het sperma vangen onmogelijk.
Het vreemde bloed in de afstamming van Danielle en Maud
vindt zijn verklaring in de oorsprong van het fokbedrijf ‘Van
Knedo’ (een afkorting van vader Gerrie Knetemann en oom JanDirk Donker die nu eigenaar zijn van het bedrijf ). Overgrootvader Jan Donker en grootvader Klaas Donker waren veehandelaars en afmesters te Wijdewormer. Jan Donker was daarbij
ook nog slager in Zaandam en opa Klaas was slager in Krommenie. Vanaf de jaren zeventig legde deze laatste zich eveneens
toe op het fokken van vleesvee: eerst met verbeterd roodbonte
dikbillen, daarna met zuiver Blonde d’Aquitainevee uit Frankrijk. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werd het vee ingekruist met Belgische witblauwe stamboekdekstieren. Marnix
Knetemann nam bij het overlijden van zijn opa in 1993 de
foktechnische leiding over. Marnix Knetemann: ‘Ik ben het
levende bewijs dat fokkerij niet één op één is. Mijn vader was
wereldkampioen wielrennen en mijn moeder Nederlands
kampioene wielrennen. Als jong kereltje zwalkte ik tussen de
wielerklassiekers en het vee. Maar koersen is aan mij niet besteed. Ik kick op fokvee.’

‘Expo van het Kasteeltje en Noah du Fond de Bois waren de eerste aankopen van mijn opa,’ vervolgt Marnix, ‘Noah heeft nog
bij KI Samen carrière gemaakt en woog 1350 kilogram op slachtleeftijd. Eigenlijk hadden we al witblauwen voordat er een
Nederlands Belgisch-witblauwstamboek werd opgericht.’

Aparte kruisingen
Het fokbedrijf levert al zijn afgemeste reforme dieren af aan
zijn oom die slager is in Krommenie. Over zijn fokkerijpolitiek
wil Marnix graag het volgende kwijt: ‘Ik ben nogal eigenwijs. Na
controle op de afstamming om inteelt te vermijden, deel ik voor
mijn stierkeuze het gewicht van de KI-stieren door hun hoogtemaat. Hoe hoger de uitkomst, hoe beter. Ik wil gezond vleesvee
fokken met massa, en met een kleurtje.’ De op dit moment gebruikte stieren voor een eerste inseminatie zijn: Emu de Somme, Adagio de Froidefontaine, Gagnant du Moulin Derbaix en
Ubidet d’au Houx. Voor de terugkomers verlaat de fokker zich
op de eigen dekstieren Ike van Knedo of Tango de Jeneffe (v. Torrero). ‘Kneet’ junior houdt het niet alleen bij een eigenzinnige
visie. Ook in de praktijk, onder een veekoppel van 140 stuks,
zijn er aparte kruislingen terug te vinden, onder andere Blonde
d’Aquitaines met witblauwbloed en Wagyu’s met witblauwbloed. Marnix Knetemann: ‘Met Blondebloed erin verkrijg je
een hogere groei voor de helft minder kuilgras. Met de Wagyu’s
hoop ik het apart gemarmerd vlees te associëren aan massa. De
eerste kalveren zijn nu geboren, het is nog afwachten wat het
bij de slacht oplevert. Want daar draait het hier uiteindelijk allemaal om. Het overige is sport.’
Guy Nantier

Curriculum Maud van Knedo

Curriculum Danielle van Knedo

geboortedatum: 01-12-1990
vader: Nestor de Mehogne
moeder: Elisa 1
Ho 81 Ty 79 Bs 80 Be 82 To 80

geboortedatum: 07-03-1990
vader: Noah du Fond de Bois
moeder: brandnummer 66
Ho 84 Ty 81 Bs 81 Be 84 To 82

kalfdatum

geboorteverloop

27-08-’93
keizersnede
1994
normaal
1995
verworpen
12-02-’96
normaal
15-03-’98
keizersnede
13-06-’99
normaal
04-06-’00
normaal
05-06-’01
normaal
21-09-’02
normaal
01-01-’04
normaal
drachtig van Ike van Knedo
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geboorteverloop

geslacht

vader

kalfdatum

vaars
vaars

Andre Avenir
Andre Avenir

stier
stier
vaars
vaars
vaars
vaars
stier

Napolitain de My
Bibi Vanova
Bibi Vanova
As de Trefle
As de Trefle
Ike van Knedo
Ike van Knedo

12-02-’93
keizersnede
05-06-’94
keizersnede
1995
verworpen
16-04-’96
normaal
26-01-’98
normaal
05-03-’99
normaal
17-03-’00
normaal
20-04-’01
normaal
01-06-’02
normaal
24-10-’03
normaal
drachtig van Ike van Knedo

geslacht

vader

stier
stier

Petulant Anixhe
Euclides Pheanocryst

vaars
stier
stier
stier
vaars
stier
stier

Napolitain de My
Record Centfontaine
Lutin Bouchelet
As de Trefle
As de Trefle
As de Trefle
Tango Jeneffe
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