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Stadeldochter Vrouwke van Johan De Pauw
vooral gewaardeerd om frame en robuustheid

Veelzijdige
Vrouwke
De overwinning op de CRV Koe-Expo in 2009 haalt fokker Johan
De Pauw uit Sleidinge zonder aarzelen aan als meest memorabele moment met Vrouwke. Met 92 punten is de Stadeldochter
de hoogst beoordeelde koe onder de levende roodbonten.
tekst Annelies Debergh

Z

e is een van de koeien die de wand in
de keuken al enkele jaren opfleurt.
‘Dat is een van de mooiste foto’s vind ik
nog altijd.’ Fokker Johan De Pauw wijst
in de richting van een gefotografeerd
drietal op de werktuigendagen in Oudenaarde in 2009. ‘Samen met de Stadelzussen Visje en Trent maakte Vrouwke
toen deel uit van de overwinnende bedrijfsgroep in Oudenaarde. Dat is de
mooiste bevestiging voor een fokker.’
Het jaar 2009 was voor Vrouwke op meer
fronten van betekenis. Zo werd de Stadeldochter dat jaar ook kampioene bij de
oudere koeien op de CRV Koe-Expo tijdens de land- en tuinbouwbeurs Agriflanders in Gent. ‘We hebben al veel met
deze koe meegemaakt, maar de overwinning in Gent is toch wel het mooiste moment. Deze koe heeft ons al veel plezier
gebracht. Zo’n koe krijg je maar één keer
in je carrière.’

Op diverse prijskampen
Het verhaal achter Vrouwke start al in
2001. Shockwavedochter Roseline krijgt
dat jaar Stadel als partner. ‘Met Stadel
hebben we toentertijd wel meer gewerkt.
Met zijn hogere eiwitgehalte en zijn goede exterieur beviel Stadel ons wel. In de
melk was het vooral een kwestie van
even geduld te hebben. Na de tweede lactatie komt bij de Stadeldochters de melk
er meestal wel bij. Voor de paring hebben we ons gewoon op het stieradviesprogramma van CRV gebaseerd.’
Het exterieurtalent van de achtjarige
Vrouwke werd pas later tijdens keuringen her en der in de provincie Oost-
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Vlaanderen ontdekt. Hoewel de zegereeks op provinciaal vlak met winsten
bij de jonge koeien in 2006 en 2007 en

vervolgens ook bij de oude koeien in
2008 erg indrukwekkend is, blijft Johan
De Pauw er bescheiden onder. ‘Elk jaar
had ze prijs.’ Samen met zoon Frederik
loopt Johan de uitslagen van diverse
prijskampen even na. Vrouwke scoorde
in Gent, Beveren, Eeklo en Oudenaarde:
‘de ronde van Oost-Vlaanderen’.

Als vaars niet in beeld
Opvallend is dat Vrouwke als vaars geen
enkele vermelding op shows scoorde.
‘Als vaars kwam ze wel op prijskampen,
maar liep ze nooit echt in beeld’, vertelt
Johan. ‘Ze heeft in de loop der jaren wel
een enorme evolutie doorgemaakt. Dat
zie je ook aan haar exterieurscores. Als
vaars had ze 86 punten, na de zege in
Gent werd dat 92 punten.’
Met haar 92 punten is Vrouwke in Vlaanderen de hoogstgepunte levende roodbonte. Voor frame kreeg de Stadeldochter 94 punten, voor robuustheid 93
punten, voor uier 92 en voor benen 90
punten. Op de vraag wat haar sterkste
kant is, wijst Johan De Pauw niet meteen
in de richting van haar fraaie exterieur-

Stadeldochter Vrouwke, hoogste roodbonte met 92 punten

cijfers. ‘Vrouwke is een sterke
en robuuste koe, een van de
zwaarste koeien in de stal. Ze
is vooral ook erg vlot. Ze is nu
zes weken aan de melk en
geeft alweer 44 kilo melk.’
Haar voorlopige levenstotaal
prijkt op 55.638 kg melk met
4,21% vet en 3,51% eiwit. ‘Ze
kalfde onlangs voor de zesde
keer af, haar laatste kalf was
een stiertje.’
Van de 92 punten Stadeldochter lopen in Sleidinge drie nakomelingen, waaronder Laarmandochter Douwke en
Twistertelg Erissa. De oudste
van het drietal is Betty, een
dochter van Apina Comfort,
die ook al meermaals op keuringen heeft opgetreden. Eén
ding hebben moeder en dochter met elkaar gemeen.
‘Vrouwke is koppig van karakter, maar door de vele
keuringsdeelnames is ze al
gemakkelijker te leiden met
een touw. Haar dochter Betty
is nog moeilijker aan de hand
te houden. We hebben haar
al vaker met twee man door
de ring moeten trekken.’

Loethe Olthuis,
culinair publiciste:
‘Fabriekskazen kunnen ook
best lekker zijn, maar altijd
worden ze gemaakt van gepasteuriseerde melk. Fabriekskaas wordt bijgekleurd, de
kleur van boerenkaas is ’s zomers, als de koeien buiten grazen, veel geler.’ (dV)

‘Als het saldo per koe niet op
orde is bij honderd koeien,
heeft verder groeien weinig
zin. Dan is die extra koe eerder
een last dan een lust.’ (Mk)

Herman den Blijker,
kok:
‘Een schatkamer vol topkazen,
dat zijn de Alpen voor mij.
Vooral bergkazen als Beaufort
en lang gerijpte oude Gruyère
brengen mij van slag. Een hap
en ik zie een fris ruikende
boerenmeid met blozende
wangen voor me, die nog
met de hand staat te karnen.’
(AD)

Johan van Arendonk,
hoogleraar Animal breeding
and genomics:

‘Antibiotica zijn ook een zegen
voor het dierwelzijn van dieren. Ze zorgen ervoor dat dieren weer beter worden. Dat
mogen we niet uit het oog
verliezen.’ (Mk)

Louise Fresco,
hoogleraar Duurzame ontwikkeling te Amsterdam:
‘De kans dat de omstandigheden van dieren in stallen en
slachterijen elders ongunstiger
zijn dan hier, is verre van denkbeeldig. Het kan toch niet de
bedoeling zijn dat wij een land
worden dat de handen in on-

‘Mrij-koeien zijn probleemloos.
Natuurlijk zijn ook eiwit, benen
en vruchtbaarheid van de mrij’s
bijzonder, maar het zijn vooral
makkelijk te managen koeien
waar je er veel van kunt houden.’ (Mk)

‘Ze hebben het tegenwoordig
altijd over de vader, maar de
moeder heeft een grotere invloed. Zij heeft tenslotte negen
maanden op het kalf gepast.’
(Mm)

‘Fokkers hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen
dat bij het door hen nagestreefde fokdoel geen welzijnsproblemen optreden in de populatie.’
(Zh)

Henk Jan Ormel,
lid van de Tweede Kamer:
‘Schaalvergroting ziet er niet romantisch uit, maar het dier is in
een moderne stal niet slechter af
dan in een tochtig hok waar het
vroeger zat.’ (Tr)

Rein Couperus,
melkveehouder te Molkwerum:

Anton Pijpers,
decaan faculteit Diergeneeskunde te Utrecht:

Wim van Dinther,
melkveehouder te Oss:

Gerbert Engelen,
melkveehouder te Grashoek:

Ele Jan de Boer,
melkveehouder te Garijp:

Partnerkeus
Als alles goed gaat, komt
Vrouwke in september nogmaals in de keuringsring in
Eeklo. In de toekomst hoopt
de familie De Pauw nog vooral aan het nageslacht van
Vrouwke te werken. Zo denken vader en zoon volop na
over de toekomstige stierenpartner. ‘Misschien willen we
wel Zabing proberen’, zegt Johan. Met Zabing kiezen vader
en zoon voor een roodfactorstier en wijken beide af
van de gescheiden selectie in
hun zestigkoppige rood- en
zwartbonte veestapel. ‘Zwartbonte koeien zullen sneller
een roodbonte stier als partner krijgen dan omgekeerd.
Met Zabing hebben we ook
kans op een roodbonte nakomelingen.’
Drachtig worden is nu het
eerste belangrijke doel. ‘We
hopen dat Vrouwke nog een
tijdje meekan, zodat wij er
vooral in de stal nog veel plezier aan kunnen beleven.’ l

schuld wast door kwalijke zaken
binnen onze landsgrenzen te
verbieden, terwijl we ervan profiteren dat ze daarbuiten zijn
toegestaan?’ (NRC)

‘Danillo is écht een heel aparte
stier. Als nuchter kalf al zó levenslustig, hij groeide met vier
maanden al uit het hokje waar
andere kalveren een half jaar in
staan.’ (Agd)

Bart Smit,
directeur van de KNMvDiergeneeskunde:
‘We worden neergezet als geldwolven. Volstrekt ten onrechte.
Samen met de theoloog is de
dierenarts de slechtst verdienende academicus.’ (LC)

Sander de Roos,
hoofd Breeding and Support
CRV:
‘Selectie is altijd een afweging
tussen het beste bloed kiezen
en inteelt tegengaan. Dat blijft
bij genomic selection zo.’ (FD)

Jan Jansen,
dierenarts en bedrijfsadviseur:
‘Een boer moet het vooral hebben van passie en plezier. Volgens mij worden de meeste
Nederlandse boeren ongelukkig
van vijfhonderd koeien.’ (Mm)

Arnold van Dorp,
melkveehouder te
Hazerswoude-Dorp
‘Als ik door het koecomfort de
leeftijd van mijn koeien met een
half jaar kan verlengen, heb ik al
heel wat verdiend.’ (PP)

Anton Pijpers:
‘Iedereen wil een weerbare koe.
De invloeden van voeding en
fokkerij zijn natuurlijk groot.
Maar dan nog zijn er grote verschillen in weerstand tussen dieren. Wat dat betreft zijn koeien
net mensen: de een is vaak ziek,
de ander nooit.’ (Mk)

Johan Noordam,
melkveehouder en
kaasmaker te Hellouw:
‘De melkkoeien blijven bij ons
op stal. Hierdoor kunnen we
dezelfde kwaliteit kaas leveren.
Dat vindt de handel belangrijk.’
(NO)

Bronnen: de Volkskrant (dV), Algemeen Dagblad (AD), Melk (Mk), NRC Handelsblad (NRC), Zeldzaam Huisdier (Zh), Trouw
(Tr), Agd Weekend (Agd), Leeuwarder Courant (LC), Melkveemagazine (Mm), Finacieel Dagblad (FD), Nieuwe Oogst (NO),
PlattelandsPost (PP)
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