B E D R I J F S R E P O RTA G E

Bernard Boulet zette eigen fokkerij op de kaart
met Jestherzoon Survivor

Bernard Boulet
Na O Man krijgen nu de populairste Goldwynzonen
kansen voor het fokken van stiermoeders bij de Franse
fokker Bernard Boulet.
Tardinghen

Stiermoeders met
showpotentieel
Stiermoeders die de potentie hebben om ook op fokveeshows
te scoren. Zo luidt het fokdoel van de Franse veehouder Bernard

Frankrijk

Aantal koeien:
Melkquotum:
Productie:
Hoeveelheid land:

Boulet. Tachtig procent van zijn veebestand voert terug op Hella

65
630.000 liter
10.000 3,9 3,3
103 hectare

V

oor wie gewoon geraakt is aan druk
bezette kustlijnen, levert de omgeving rond het piepkleine dorpje Tardinghen een bevreemdend uitzicht. Het
platteland tussen de krijt- en rotskusten
van het Noord-Franse Cap Gris Nez en
Cap Blanc Nez valt er bijna letterlijk in de
Noordzee. De watermassa, bijna continu
bezet met schepen die het Franse Calais
met het Engelse Dover verbinden, is ook
de achtergrond waartegen de hoeve van
Bernard Boulet aanleunt. Het ruisen van
de zee en de zilte lucht geven een typische, bijna vakantie-achtige sfeer.
‘Ik zit hier sinds 1988’, vertelt Bernard
Boulet over de bedrijfssituatie. De hoeve
in Tardinghen behoorde destijds toe aan
de glasfabrikant Arc International, onder

One (v. Aerostar), tevens de stammoeder van fokstier Survivor.

De 87 punten Dicta One (v. Dictator) via Mr Sam en Monza uit de moeder van Survivor

tekst Annelies Debergh

Met Gelpro probeerde Boulet meer kracht
en extra stijl in de koeienlijn te fokken.
De 93 punten One Elpro was het resultaat. Half augustus is de Gelprodochter
afgevoerd met een levenstotaal van
90.000 kg melk. ‘Die koe had veel macht,
sterke benen en een goed aangehechte,
hoge en brede uier. Ze paste perfect in
onze fokkerijvisie. Wij willen stiermoeders fokken die ook het potentieel hebben om op shows hun sporen te kunnen
verdienen.’

andere bekend van Cristal d’Arques, Arcoroc en Luminarc. ‘Al vrij snel maakte ik
de eigenaars warm om in goede koefamilies te investeren. Zo kon ik ze ervan overtuigen twee vaarzen en twee embryo’s
aan te kopen.’

Aerostar-embryo stammoeder
Hoewel de investering in fokkerij bij de
start miniem was, bleef succes niet uit.
Een van de embryo’s leverde Aerostardochter Hella One. Het bleek een erg verdienstelijke productiekoe. ‘Aerostar was
toen een van de meest populaire stiervaders, vandaar mijn interesse om die genen binnen te halen.’ Aan moederskant
voert Hella One terug op een Amerikaanse foklijn met achtereenvolgens Wimpy-
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son, Ned Boy, Sir C Valor en Elevation in
de pedigree. ‘Hella One viel op door haar
massa melk en haar erg functionele exterieur. Ze kreeg daarvoor 91 punten.’
Bernard Boulet praat nog altijd met respect over de Aerostardochter. Van de 200
holsteindieren voeren 160 stuks vee terug
op Hella One. ‘Die koe heeft onze fokkerij
letterlijk op de kaart gezet.’
Het succes van de familie komt ten dele
ook door de paringen die Boulet op de koe
doorvoerde. Een spoeling met Fatal leverde zes goede embryo’s, zes drachten en
uiteindelijk zeven levende kalveren. Van
de vijf dochters was Nalla One het meest
aansprekend. ‘Zij kreeg 90 punten’, vertelt Bernard Boulet. ‘Nalla One was net als
haar moeder een erg functionele koe.’

Getekend door O Man
Een combinatie met Jesther leverde aan
ki-kant zoon Survivor op, die zich inmiddels met dochters uit de fokperiode verdienstelijk maakt. Zelf heeft Boulet
slechts twee Survivordochters. ‘Ik kan
hem amper inzetten omdat bijna alle
koeien bloed van Hella One voeren.’

Bernard Boulet leeft op als het fokdoel
ter sprake komt. ‘Ik zoek continu naar
een evenwicht tussen de productie en
het exterieur van een koe. O Man is ongetwijfeld de stier die onze fokkerij het
meest getekend heeft.’
De Fransman verwijst naar de 87 punten
O Mandochter Anisocko, die via Jocko
Besne, Jolt en Dombinator terugvoert op
Aerostartelg Hella One. Deze O Mandochter trok Franse en Duitse, maar ook
Nederlandse ki-belangstelling. ‘Ze stond
een half jaar bij CRV om daar embryo’s
via opu-ivp te winnen. Op de traditionele
manier wilde ze niet meer spoelen. Nu
staat ze weer thuis.’
Van Artic, Planet, Gavor en Xacobeo
staan stieren bij de diverse ki’s. Maar
ook in eigen stal zijn nakomelingen van
de O Mandochter te vinden. ‘We hopen
haar met wat geduld toch nog weer

drachtig te krijgen’, geeft Boulet aan.
Moeder Socko Ella, de Jocko Besnemoeder van Anisocko, was eveneens verdienstelijk op ki-niveau. Zij stamt op haar
beurt uit de 93 punten Joltdochter Pam
Ella, met honderd ton melk nog steeds
op het bedrijf aanwezig. Uit Socko Ella
trok Shottlezoon Artois naar Genes Diffusion en diens volle broer Bactori naar
Dynamis. Lucentezoon Vietnam kwam
bij CRV Australia in Australië terecht.
‘Vroeger vonden foktechnici moeilijk de
weg naar onze melkveehouderij. We liggen hier in een uithoek van het Franse
fokkerij- en melkveegebied en bevinden
ons als enige fokbedrijf een beetje verloren tussen kleinere en meer commerciële, vaak gemengde bedrijven. Maar fokkerij is niet langer alleen een binnenlands
gebeuren. Fokkerij is de laatste jaren
veel meer Europees geworden. Nu is
onze ligging juist weer een voordeel.
Foktechnici die van Bretagne naar Nederland rijden, hebben in ons bedrijf een
gepaste tussenstop gevonden.’

Showrijke roodbontlijn
Voor de productie van mannelijke verervers en stiermoeders concentreert het
stiergebruik zich nu rond de Goldwynzonen Seaver, Jordan, Jerrick en Lauthority. Ook Windbrook krijgt kansen.
Met de start van het genoomtijdperk zijn
de kansen op ki-stieren wel aanzienlijk
gedaald, zo geeft Bernard Boulet nog
aan. ‘Dertig procent van de stierkalveren
zijn gegenotypeerd voor ki-inzet, maar
slechts twee van de twaalf stiertjes
vonden vorig jaar ook echt een weg
naar de ki.’ Een twintigtal stierkalveren
vertrekt elk jaar naar andere fokkers
voor inzet als natuurlijke dekstier.
Toch is er nog een andere passie naast
het fokken van ki-stieren. Met de aankoop van de roodfactor Stormdochter
Ize Robe poogt Boulet een showrijke
roodbontlijn te fokken met keuringsdeelnames als voornaamste doel. Via Jordan en Elayo voert Candi Robe, straks
present op de SIA in Parijs, op Ize Robe
terug. ‘Op deze koeien gebruik ik zuivere exterieurstieren. Mooie koeien blijven
mij boeien.’
De volgende generatie nam de fokkerijpassie al over, want ook een zoon werkt
nu mee op het bedrijf. Het aantal melkkoeien, nu 65 stuks met gemiddeld
10.000 liter melk met 3,9% vet en 3,3%
eiwit, breiden vader en zoon in de toekomst graag uit. Boulet wijst naar de
grijze watermassa op de achtergrond.
‘Maar groeien is niet zo makkelijk als je
met een kant van het bedrijf tegen de
kustlijn aangrenst.’ l
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