Danny Wyllie: ‘Meer maat en vitaliteit
betekent ook een betere vruchtbaarheid’
geregistreerd. Daarvan wordt 85 procent
vanzelf geboren, geeft Wyllie aan. ‘Wij
fokken de blauwen op onze eigen typisch
Britse manier en daarmee lopen we vooruit op moederland België.’
Veertien jaar geleden begon hij met het
fokken van Belgisch witblauw. Wyllie
werkte bij een limousinfokker die er een
paar blauwen bij had. ‘Ik rook gewoon
dat de markt voor blauw enorm zou aantrekken. Vooral omdat er steeds meer
vraag kwam vanuit de melkveehouderij
voor kruisen.’ Inmiddels zijn de Belgische blauwen het populairste ras om met
hf te kruisen. ‘De draagtijd van de koeien
blijft gelijk, dat is bij rassen als de charo-

Hoe donkerder de stieren,
des te beter betaald;
daarmee lijken de
witblauwen niet op
bijvoorbeeld de charolais.
Deze stier is een zoon van
Woodview Solo (v. Tintin)
en Bally Grange Roxy

groeien harder én…’, zegt vleesveehouder en fokker van Tamhorn
Sumo, Danny Wyllie, met overtuiging, ‘… ze kalven vanzelf.’
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Het grootste succes van Affute haalde
Wyllie met diens zoon Tamhorn Sumo,
waarvan wereldwijd 47.000 doses sperma werden verkocht. ‘Ik herinner me
nog als de dag van gisteren dat hij geboren werd, natuurlijk vanzelf. Hij stond
binnen vijf minuten, was meteen zeer
levenslustig en snel aan het zuigen bij
zijn moeder. Bovendien was hij groot en
zeer correct gebouwd.’ De moeder van
Sumo was een in Groot-Brittannië gefok-

Blauwen spoelen top
‘Als je een goede blauwe koe hebt, moet
je haar spoelen om de genetica volop te
benutten.’ Aan spoelen wordt op het be-

‘Wij lopen vo or op België’

bespierd en ook veel minder breed. ‘Maar ze zijn veel mobieler,

lees van Belgische witblauwen
mogen jullie niet verkopen, de
witblauwen worden allemaal met een
keizersnede geboren.’ Met dit soort teksten bestookt de Engelse dierenbescherming de supermarkten. ‘Belgische blauwen houden zoals dat in België gebeurt,
kan bij ons absoluut niet’, aldus vleesveehouder Danny Wyllie uit Edingale (bij

Tamhorn Sumo

te Belgische blauwe van vader Savant.
‘Alweer zo’n stier waar niemand iets mee
deed, maar die echt heel goede en op eigen kracht kalvende fokkoeien gaf.’
Sumo groeide voorspoedig door tot een
stokmaat van 1,56 meter op driejarige
leeftijd en woog toen 1530 kilo. In dat
jaar, 2003, werd hij ook kampioen op de
Royal Show. Wyllie verkocht de helft van
de stier, die via KI Cogent kansen kreeg
over de gehele wereld. ‘Van Botswana en
Australië tot aan Chili en België.’ Zijn nakomelingen laten zich typeren als vitaal,
zeer geblokt en met prima benen.
Over de charolaisachtige uitstraling van
Sumo werd overigens ook veel gesproken. ‘Hij is echt uit een fokzuivere blauwe familie’, verweert Wyllie zich. ‘Hij
komt uit relatief onbekende bloedlijnen,
dat maakt zijn uitstraling wellicht wat
anders.’ Op vierjarige leeftijd verwondde
de stier zich op het ki-station en moest
worden afgemaakt. ‘Hij was zeer vruchtbaar, dat is ook een voordeel als je fokt
op meer maat en vitaliteit.

Engelsman Danny Wyllie fokt de Belgische blauwen op zijn Brits

Toegegeven: de Belgische witblauwen in Engeland zijn minder sterk

‘V

nakomelingen te vinden. ‘Hij werd weinig gebruikt en ik wilde bovendien een
niet al te extreme bespiering.’ Uiteindelijk nam hij de naar zijn vrouw vernoemde koe Jane mee naar huis. Ze werd elf en
een half jaar oud. ‘Ze kalfde zeven keer,
waarvan drie keer met een keizersnede
en dat was twee keer vanwege de achterwaartse ligging van het kalf.’
Volgens Wyllie kunnen ook in België veel
meer koeien op een natuurlijke manier
kalven. ‘Als ik die kalfjes zie, vraag ik me
soms af waarom er niet meer vanzelf geboren worden. Bij ons worden er ook kalveren van 65 kilo geboren. Veehouders
nemen het risico niet, maar ik heb de indruk dat het écht vaker kan.’

Birmingham). ‘Maar deze stroming van
“groenen” krijgt bij jullie op het vasteland toch ook steeds meer te vertellen?’

85 procent kalft vanzelf
Wyllie is een van de zeshonderd veehouders in Engeland die Belgische witblauwen houdt. Jaarlijks worden er binnen
de zuivere fokkerij circa 1800 geboorten

drijf veel belang gehecht. En spoelen
gaat de blauwen goed af, voegt de fokker
toe. ‘Ik heb met heel veel vleesveerassen
gewerkt, er is er niet één die zo goed
spoelt als de blauwe koe. Tien tot twaalf
goede embryo’s uit een spoeling komt
regelmatig voor.’ Zo leverde Galopeurdochter Wolvendreef Noelle maar liefst
237 embryo’s. ‘De mineralenvoorziening
is erg belangrijk. Selenium en calcium
krijgen de koeien al bij het ontbijt.’ Met
dit spoelprogramma komt Wyllie ondanks zijn kleine veestapel tot de verkoop van 25 tot 30 stieren die tussen de
6000 en 7500 euro opleveren. ‘Voor blauwe en zwarte stieren ligt de prijs 1500 tot
3000 euro hoger. Veehouders willen ze
zo donker mogelijk.’
Om de bekendheid van zijn stal te vergroten bezoekt de vleesveehouder zo’n
14 tot 18 shows per jaar. Daarbij laat hij
ook zijn charolais en shorthorns zien.
‘De show is de vitrine van mijn fokkerij.
Het is dé manier om met mijn klanten te
blijven praten. Zo bestellen ze tussen
neus en lippen door ook weer een nieuwe stier.’ Zelf gaat Wyllie niet meer in
België op pad om vee te kopen. ‘Ik hoef
niet terug. Ik moet in België heel veel reizen om te vinden wat hier al volop te
krijgen is.’ Zijn doel is gelijk aan dat van
het stamboek: honderd procent natuurlijk kalven. ‘Ja, dat gaan we redden, over
zes tot tien jaar hebben we dat bereikt.’
Alice Booij
Tamhorn Buttercup (Tamhorn Sumo x
Noirette du Fond de Bois) en Tamhorn
Ben (Dafyd d’Ochain x Tamhorn Unice)

lais wel anders. Bovendien kalven de
koeien gemakkelijk af en hebben ze een
heel prettig temperament. Daarbij zijn
ze makkelijk te managen en scoren ze
altijd heel hoog bij de mesters.’
Toen de vleesveehouder zijn eerste sperma en embryo’s uit België kocht, selecteerde hij al op geboortegemak. ‘Een
stier als Affute bijvoorbeeld heb ik heel
veel gebruikt. De Belgische vleesveehouders keken de stier amper aan, maar ik
was op zoek naar een stier met veel
groeivermogen en goede benen.’ Op het
heuvelachtige en soms ook drassige terrein in Groot-Brittannië is mobiliteit van
levensbelang, benadrukt Wyllie. ‘Goede
benen zijn hier een eerste vereiste.’ Het
bleek echter lastig om van Affute goede
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