Apina, de middeleeuwse naam van het dorp Epen, is de bedrijfsnaam
van Wim en Theo Bleser. De jongste fokkerijresultaten zetten
Apina definitief op de kaart. ‘Wanneer je begint met investeren in
fokkerij, dan moet je er wel tijd en geld in willen steken.’

D

e mobiele telefoon zingt tijdens
de rondgang over het erf en Theo
Bleser verontschuldigt zich en zondert
zich enigszins af. ‘Morgen spoelen we die
grote Talentpink met Topspeed Gogo’,
meldt hij hoorbaar aan de beller. ‘Ja, ze
voert via de Duitse Rubens terug op Massia 14.’ De melkveehouder uit Epen loopt
ijsberend en bellend over het erf en over-

legt over het klaarmaken van een aantal ontvangsterdieren. ‘We werken sinds
een jaar samen met een veehouder. Op
zijn bedrijf kunnen we embryo’s plaatsen in ontvangsterdieren’, meldt Bleser,
wanneer hij de telefoon opbergt. ‘We
zijn op het punt gekomen dat we niet
alle embryo’s zelf meer kunnen plaatsen. Het kwam steeds vaker voor dat we

embryo’s in verwachtingsvolle pinken
moesten implanteren.’
Wie met Wim (44) en Theo (42) Bleser uit
het Zuid-Limburgse Epen praat, heeft het
vooral over koeien, stieren en koefamilies. Wat begon in 1993 met ‘een koe
waar een vleesstier op kan, kan ook een
embryo dragen’, leidde tot een inmiddels
volwaardige tweede tak van het bedrijf
in de vorm van fokkerijverdiensten. ‘Vorig jaar was onze omzet en aanwas 9,5 eurocent per kilo melk’, weet Theo uit de
boekhouding. ‘De opbrengsten van de
embryo’s compenseren de kosten voor
ET en sperma. Dit jaar verwacht ik dat
we tien KI-stiertjes en ruim honderd embryo’s kunnen verkopen.’
De zwartbonte fokstier Apina Fortune is

Apinafokker Theo Bleser: ‘Niet elk embryo
leidt tot succes’

prachtig en geeft aan dat we op koers liggen,’ nuanceert Theo, ‘maar wanneer je
met topfokkerij bezig wilt zijn, moet je
er wel tijd en geld in willen investeren.
Niet elk embryo leidt tot een succes.’
De Tilly’s en de Massia’s bleken goede
fokkoeien. ‘De Tilly’s zijn grote koeien
met beste uiers en veel melk’, terwijl
Theo de Massia’s omschrijft als ‘koeien
met beste gehalten’. ‘Massia 14 geeft vijf
procent vet en vier procent eiwit, daar
houden zowel boeren als foktechnici
van. Bovendien spoelt ze goed en blijft
er vraag naar embryo’s. Binnenkort
wordt ze voor de dertigste keer gespoeld
en alle embryo’s gaan naar Noord-Ierland.’
Massia 14, 85 punten fraai, kreeg tal van

Hameren op beenwerk

Apina o p koers
Theo Bleser: ‘Niemand vraagt naar het celgetal van een stiermoeder’
Apina Annecy 5, volle zus van Apina Fortune
Productie: 3.08 305 9362 4,22 4,18

het meest recente en mogelijk het meest
bekende fokkerijresultaat van de broers
Bleser, maar eerder ging onder meer
Alta’s eerste roodbonte fokstier Apina
Millennium hem al voor.
‘We kochten eerst drie embryo’s om
eens te proberen. Ze bleven zitten en een
jaar later kochten we nog eens een aantal Koerier 104-embryo’s. We hadden
destijds een volledig zwartbonte veestapel, maar eigenlijk wilde ik altijd al een
paar roodbonte koeien. Vandaar dat we
Koerier 104-embryo’s kochten uit Tilly,
de bekende Kinglea Leaderdochter van
de familie Arfman uit Ruurlo.’ De twee
vaarskalveren die uit deze combinatie
geboren werden, waren daarmee halfzusjes van de nog altijd populaire Labellezoon Lightning.

Dertig keer gespoeld
De broers Bleser bleven investeren en
via een IVP-embryo kwam Massia 14 ter
wereld. Zij is een Tulipdochter uit Massia
13, de Andriesdochter die jarenlang
hoog in de koe-indexen stond.
Na de Massia’s volgden embryo’s uit koefamilie’s van Delta Astrea, Delta Camilla, Almere Pietje en recent Delta Anniek
met wisselende resultaten. ‘De doorbraak van Apina Fortune lijkt nu wel
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Het rollend jaargemiddelde van de 65
Apinakoeien bedraagt 8749 kg met 4,25
% vet en 3,52 % eiwit. In de zomer wordt
het rantsoen overdag in het land bij elkaar gegraasd, ’s nachts op stal staat
naast maïs ook CCM op het menu. ‘We
voeren eenvoudig en gaan niet voor de
laatste liters melk’, legt Theo uit. ‘We
blijven koeien graag weiden. Onze stal
werd in 1973 gebouwd. We merken in
het voorjaar dat de koeien eraantoe zijn
om weer naar buiten te gaan. We hebben
al wel een deel van de huisvesting gerenoveerd omdat onze koeien veel groter,
veel langer zijn geworden. De boxen
waarin we vroeger onze koeien hielden,
zijn inmiddels al te klein voor onze pinken van één tot twee jaar.’

partners, maar de meest geslaagde paring lijkt die met de Duitse Lukezoon
Lentini. Het leverde de bekende Lentinidochter Massia 20 op, die op het Deltatestbedrijf in Laren naast een prima lactatiewaarde ook de maximale vaarzenscore van 89 punten behaalde.
In de heuvels rondom het bedrijf van
Bleser loopt haar donkerrode volle zuster Massia 21. Als tweedekalfskoe werd
ze inmiddels voorzien van de score excellent. ‘Lentini heeft het echt afgemaakt. Hij heeft de stijl en de souplesse
aan het frame gegeven’, roemt Theo.
‘Helaas zorgt hij ook voor een teruggang
in de gehalten. Want eigenlijk wil ik mezelf wel scharen onder de gehaltefokkers, al wekt ons huidige stierenlijstje
die indruk niet.’ Kolby, Delta Canvas,
Lichtblick, Picston Shottle, Classic, Gogo,
Win 395 en Goldwyn zijn momenteel
veel ingezette stieren. ‘We gebruiken de
stieren die de KI’s inzetten als stiervader’, zo verklaart Theo. ‘Zelf kijken we
nog wat meer naar beenwerk, gehalten
en uiergezondheid. KI’s spreken meer
over secundaire kenmerken dan dat ze
er daadwerkelijk iets mee doen. Er is
hier nog niemand geweest die gevraagd
heeft naar het celgetal van een stiermoeder.’

De bedrijfsrondleiding gaat verder in
het land. De koeien moeten er heuse
heuvels beklimmen en Theo verhaalt
over de natuurlijke belemmeringen, zoals bomen, de steenachtige grondsoort
en steile hellingen waarop vanwege erosie alleen gras kan groeien. Eenmaal bij
de koeien wijst hij op het beenwerk van
Annecy 5. De koe is duidelijk oudmelkt,
maar laat zich nog prima zien. ‘Ik hamer
op beenwerk. Ik krijg steeds meer een
hekel aan koeien die ik vaak moet bekappen of die extra zorg nodig hebben.
Dit is pas sterk beenwerk, daar heb je
geen omkijken naar.’
Annecy 5 is de volle zus van Apina Fortune. Ze kreeg 85 punten en produceerde
in haar tweede lijst in 305 dagen 9362 kg
melk 4,22 % vet en 4,18 % eiwit. ‘De koefamilie van Etazon Annecy kon wel
ondersteuning gebruiken in de gehalten’, zo legt Theo de opvallende keuze uit voor de combinatie Woudhoeve
Russel maal Newhouse Ronald. Hij
kocht Ronalddochter Etazon Annecy 3
als embryo en haar gehalten reikten niet
verder dan 3,82 % vet en 3,52 % eiwit.
‘Russel kan binnen één generatie veel
doen aan lage gehalten. Meestal zie je bij
gehaltestieren dat het beenwerk matig
is, maar Russel lijkt de uitzondering op
de regel.’
Bleser houdt ook stil bij de indrukwekkende Massia 21, eveneens oudmelkt.
‘We proberen haar nu na twee jaar ET
weer drachtig te krijgen. We hebben
haar deze maand geïnsemineerd met bekende genen: Apina Fortune…’
Jaap van der Knaap
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