Maat en macht behoren op het Rocktopbedrijf steevast tot het
fokdoel. Enkel op melkproductie fokken komt op het bedrijf van
Martin en Inge Penders uit het Belgische Maaseik niet aan bod.
’Mekkoeien moeten ook aankunnen wat je er genetisch in stopt.’
Inge en Martin Penders: ’De koeien
moeten tenslotte hoofdzakelijk met de
melk de rekeningen kunnen betalen’

B

ijna volledig omsloten door de watervlakten ligt in het Belgische Maaseik,
net voorbij de Nederlandse grens, het
Rocktopbedrijf, bekend van diverse keuringen. Het Klauwenhof, uitgebaat door
Martin en Inge Penders, ligt er als het ware
op een klein schiereiland, omgeven door
de kronkelende Maasrivier.
Het Rocktopbedrijf biedt onderdak aan
een negentigkoppige melkveestapel, vergezeld van het bijhorende jongvee en een
dertigtal witblauwen. De melkkoeien, behorende tot twee verschillende productieeenheden, zijn er sinds jaar en dag samen
gehuisvest.

Molli en Gaye
In de potstal wijst Penders de roodbonte
Miss Rocktop Molena aan tussen de droogstaande koeien. Alsof ze zich geroepen
voelt, komt de indrukwekkende Jubilantdochter zich aan het voerhek presenteren. Molena, de inmiddels bijna dertienjarige afstammeling van Miss Ron-Nan
Enhancer Molli, werd door Penders
destijds als halfjarige pink aangekocht op
het Duitse fokbedrijf Derboven. De koefamilie van Molli sprak de Pendersen al langer aan. Tijdens een reis door Amerika in
1990, op zoek naar de ideale genen om
hun Rocktopstal te bevoorraden, kwamen ze Molli op het spoor. Omdat de
wachtlijst voor de embryokoop uit Molli
te lang was, bracht de pink Molena een
handig alternatief. Sinds haar tweede lactatie laat Penders de kolossale roodbonte
— ze meet bijna 1,60 meter — nu continu
spoelen, wat hem veel vrouwelijke nakomelingen en zelfs de fokstier Moonlike,
een Satellitezoon uit Miss Molena en volle
broer van Rocktop Molli, opleverden.
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De reis bracht hen naast Molli ook op het
spoor van de zwartbonte Valiantdochters
Gaye en Sweetness uit de Conant-Acres
stal. Uit deze beide koeien verhuisden uiteindelijk twintig embryo’s naar Maaseik:
een spoeling van Gaye met Blackstar en
een van Sweetness met Aerostar. Vooral
over deze eerste combinatie is Penders erg
enthousiast: ’De nakomelingen van Gaye
zijn echt het soort koeien waar we naar
zochten: dieren die sterke producties met
een fraai exterieur kunnen combineren.’
Uit de zeven drachten die de Blackstarembryo’s opleverden, werden vier vaarskalveren geboren: Gaye (90 punten), Gavina
(91 punten), Grace (86 punten) en Gladys
(87 punten). Drie van hen zijn nog steeds
op het bedrijf aanwezig, vergezeld van tal-

rijke nakomelingen. Onder die afstammelingen bevindt zich ook Joltdochter Godena, vaarzenkampioene op Agriflanders
2001 en onlangs excellent gekeurd met 91
punten. ’Het leuke van deze familie is dat
de leden het ook op keuringen goed doen.’
Na de opsomming van talrijke keuringssuccessen klinkt het bij Rocktop nuchter:
’Toch zijn de prestaties in de melkstal net
zo belangrijk. Tenslotte moeten ze hoofdzakelijk met de melkproductie de rekeningen kunnen betalen.’

Honderdtonners fokken
De drie stammoeders uit Gaye stevenen inmiddels af op een totale levensproductie
van 100.000 kg. En het blijft niet bij dit
drietal. In totaal zijn acht melkkoeien bij
Rocktop op de goede weg om de kaap van
honderd ton te halen. Alpenrexdochter
Alie 41 overschrijdt binnenkort zelfs
10.000 kg vet en eiwit. Dergelijke productieve koeien ziet Penders graag in de stal:
’Pas vanaf de vierde lactatie beginnen koeien echt geld op te brengen. Daarom fok ik
naast goede uiers ook sterk door op maat
en macht. Enkel voor productie kiezen
hoort er hier niet bij. Een koe moet aankunnen wat je er genetisch in stopt.’
Dezelfde redenering komt ook in de stierkeuze naar voren. Zo fokt Penders onder

Rocktop Godena (v. Jolt), 91 punten
Productie: 2,06 305 11.532 2,89 3,03 LW 127
meer op laatrijpheid. ’Vaarzen die gemiddeld 30 kg melk produceren, geven
meer dan genoeg. Als vaars heb ik ze graag
nog erg groen. Geef mij maar een goed uithoudingsvermogen.’ Stieren als Rudolph,
Champion, Lee en Stormatic krijgen volop
kansen bij de zwartbonten, terwijl het inseminatielijstje bij roodbont uit Jerom,
Lightning, Elegant, Rubens en Helmsman
bestaat. Daarbij kiest Penders liefst voor
zekerheid. Jonge stieren komen er vrijwel
niet aan te pas.

Rocktop Molli (v. Satellite RF), 90 punten
Productie: 6,02 305 13.384 3,75 3,11 LW 118

Een groep, een rantsoen
Net zoals de droge koeien vinden ook de
oudere of pasgekalfde melkkoeien op het
Klauwenhof onderdak in de potstal. ’Zo
kunnen we de koeien die meer moeite
hebben tijdens de lactatie het enigszins
comfortabeler maken’, geeft Penders aan.
Het overige deel van de melkkoeien, een
70-tal, is op rooster gehuisvest.
Van gescheiden groepen met verschillende rantsoenen heeft Penders al enkele jaren afgezien. ’Meestal hadden de koeien

Martin Penders laat zijn melk koeien hun eigen ritme kiezen

Productieve excellenten

te veel moeite bij het overschakelen van
de ene naar de andere groep. Nu krijgen
alle koeien in de winter een constant rantsoen, bestaande uit maïs, kuilgras, perspulp, droge pulp, bierbostel, soja en mineralen, dat voldoende is voor de productie
van 33 kg melk. Hoogproductieve dieren
krijgen nog een supplement van vier tot
vijf kg krachtvoer. Alle bestanddelen, met
uitzondering van het kuilgras, mengt Penders voorin de kuil mechanisch door elkaar met de hulp van een bulldozer. Een
mengvoerwagen is naar zijn mening te
omslachtig en de kans op versmering is
nog te hoog. ’De pensen van de koeien
moeten ruw voer hebben. Dat woord zegt
het zelf. Voer moet zijn smaak en structuur behouden zodat het kan blijven prikkelen’, verklaart Penders overtuigd. Het
kuilgras wordt apart aangeboden aan het
voerhek. ’Koeien moeten kunnen kiezen’,
klinkt het daarbij vastberaden. Met dit
rantsoen komen de 60 melkkoeien op
naam van het Rocktopbedrijf tot een gemiddelde productie van 11.587 kg melk
met 3,75 % vet en 3,36 % eiwit over 396 lactatiedagen. De rest haalt een productie
van 8800 kg met 4,07 % vet en 3,42 % eiwit
in 350 lactatiedagen.
Management en fokkerij gaan op het
Klauwenhof hand in hand. Toch draagt
Penders vooral de fokkerij hoog in het
vaandel. ’Fokkerij is een van de leuke kanten van het vak. Daarmee kun je ook de
jeugd aantrekken’, vindt Penders. ’De rest
van het boerenleven is zo al cijferachtig
genoeg. Een fokkerijhart schenkt liefhebberij voor het vak.’
Annelies Debergh
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