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Luxemburgse fokker Paul Mathay wil Talentdochter Mylene klaarstomen
voor volgend Europees kampioenschap

In vijf lactaties excellent
Het Luxemburgse Flebour is de thuishaven van EK-seniorkampioene Mylene. De Talentdochter is zeker niet de enige fraaie
roodbonte in de stal van Paul Mathay. ‘Mijn doel is dat alle koeien in de vijfde lactatie excellent zijn.’
tekst Inge van Drie

V

oor een bescheiden koeienland als
Luxemburg was het een regelrechte
sensatie. Op het Europees kampioenschap in oktober 2010 greep Mylene
de seniortitel bij roodbont. En passant
won de met 94 punten ingeschreven
Talentdochter van Paul Mathay uit het
Luxemburgse Flebour het jaar erna ook
de seniortitel op de Duitse nationale
show en schreef ze de nationale show in
Luxemburg op haar naam. ‘De zeges van
Mylene hebben ons veel naamsbekendheid gegeven. Zoals mensen bij anderen

een gesprek beginnen met de vraag hoe
het weer is, zo vragen ze aan ons hoe het
met Mylene gaat’, vertelt Paul Mathay,
die in Flebour met 45 roodbonte koeien
een quotum volmelkt van 380.000 kilogram. De Luxemburgse melkveehouder
beschikt over 41 hectare gras, 30 hectare
graan en 10 hectare mais.
De inmiddels zeven jaar oude Mylene is
het paradepaardje van de stal. Na haar
zege op het EK spoelde Mathay haar intensief. ‘Ze heeft 54 embryo’s geproduceerd. Ik heb er tot nu toe 29 verkocht,

naar zeven verschillende landen.’ Op dit
moment staat de Talentdochter droog.
‘Ik heb haar net weer geïnsemineerd. Ik
heb expres een brownswiss-stier gekozen, omdat ik het nu vooral belangrijk
vind dat ze drachtig wordt. Als dat lukt,
kalft ze precies op tijd voor het volgende
Europees kampioenschap in maart 2013.
Het zou mooi zijn als ze daar haar titel
verdedigen kan.’
De Luxemburgse fokker doet zijn Talentdochter een halster om en presenteert
haar op de voergang. Meteen heft ze
haar kop en spitst ze haar oren. ‘Mylene
is echt een showkoe. Ze laat zich mooi
voorbrengen; ze is heel attent.’
Mathay fokte Mylene niet zelf. Hij kocht
haar als kalf van twee maanden oud bij
haar Duitse fokker, samen met haar 86
punten Lightningmoeder en haar halfzus Mandy (v. Avanti), die later 91 punten kreeg. ‘Het viel me toen al op dat
Mylene een extreem breed kruis had.
Dat is nog steeds een sterk punt, net als

De diepstrooiselboxen hebben een houten, beweeglijke boxafscheiding en een flexibele schoftboom

Paul Mathay
De Mat-Lux-Redstal van
Paul Mathay uit Flebour
herbergt EK-seniorkampioene Mylene en voert in
Luxemburg het klassement
van hoogste exterieurbedrijven aan.
Aantal koeien:
Melkquotum:
Areaal:
		
Melkproductie:

Flebour

Luxemburg

45
380.000 kg
41 ha gras, 30 ha graan, 		
10 ha mais
305 9533 4,57 3,49

haar uier, die achter heel hoog en breed
is aangehecht.’
Hoewel Mylene de Europese titel in de
wacht sleepte, ziet Mathay toch nog verbeterpunten. ‘Het beenwerk van Mylene
is niet haar sterkste onderdeel’, stelt de
Luxemburgse fokker, die de melkproductie van Mylene als gemiddeld omschrijft. In haar vierde lijst produceerde
ze in 305 dagen 10.798 kg melk met
4,32% vet en 3,39% eiwit.

Acht honderdtonners
Mylene mag de bekendste koe uit de stal
zijn, ze is zeker niet de enige fraaie roodbonte van Paul Mathay. Sterker nog: de
Mat-Lux-Redstal telt elf excellente koeien en de laagst ingeschreven koe noteert
84 punten voor exterieur. Gemiddeld
scoorde de veestapel in 2011 87,9 punten
voor exterieur. Mathay voerde daarmee
het klassement van hoogste exterieurbedrijven in Luxemburg aan. ‘We zijn daarna nog iets gestegen. Sinds de publicatie
van die lijst zijn er al weer twee koeien
excellent ingeschreven.’
Over zijn fokdoel hoeft de melkveehouder niet lang na te denken. ‘Mijn doel is
dat alle koeien in de vijfde lactatie excellent zijn.’ Ook het fokken van oude koeien staat op het wensenlijstje van Mathay.
‘Tot nu toe hebben acht koeien op ons
bedrijf 100.000 kilogram melk geproduceerd. De negende volgt binnenkort.’
Dat hoge aantal honderdtonners bereikt
Mathay onder meer door veel aandacht
te geven aan koecomfort. Zo liggen de
koeien in diepstrooiselboxen van 1,20
meter breed met een houten, beweeg-
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Talentdochter Mylene won op het EK in Cremona de seniortitel

lijke boxafscheiding en een flexibele
schoftboom. Bijzonder is ook de loopruimte dwars voor de boxen, zowel bij de
rij boxen aan de buitenkant als midden
in de stal. ‘De koeien hebben zo meer bewegingsvrijheid. Als er bijvoorbeeld een
lastige, tochtig koe is, kunnen ze via de
voorzijde van de ligbox vluchten.’

Meer geld voor roodbonten
Mathay geeft de voorkeur aan roodbonte
koeien. ‘Ik vind roodbonte koeien gewoon mooier. Goede roodbonten zijn bovendien lastiger te vinden. Het voordeel
daarvan is dat ze ook meer geld opbrengen.’
Roodbont heeft de wind in de zeilen,
constateert Mathay. ‘Zeker de laatste vijf
jaar is roodbont internationaal opgeleefd.’ De Luxemburgse veehouder profiteert van die vraag naar roodbonten.
Niet alleen verkoopt hij embryo’s, ook
vaarzen en stiertjes verhandelt hij met
regelmaat. ‘Met het oog op 2015 verwacht ik dat de vraag naar vaarzen flink
zal aantrekken. Nu krijg ik 1500 tot 1800
euro voor een gewone exportvaars die 30
liter produceert, maar ik denk dat die
prijs binnen enkele jaren op 2500 euro
ligt. Elk jaar verkoop ik ook een kleine
twintig stiertjes, die tussen de 1500 en
2000 euro per stuk opbrengen.’
Ondanks de populariteit van roodbonten, uit Mathay ook kritiek. ‘De stierkeus
bij roodbont is beperkt. Met Talent en
September Storm was ik heel tevreden,
maar daarna bleef het een beetje stil. Ik
heb daarom nu zelfs drie zwartbontstieren gebruikt: Damion, Dempsey en Wildthing.’
Ook van Audacity, Acme en Jerudo
maakt Mathay koeien drachtig en hij

heeft genoomstieren als Detroit en Alchemy ingezet. ‘Niet omdat ik van genoomstieren heel hoge verwachtingen
heb, maar vooral omdat het gemakkelijker is om van die stieren embryo’s te verkopen.’
Een van de koeien waaruit Mathay veel
embryo’s verkoopt, is Rosalie. De met
93 punten ingeschreven Stadeldochter
stamt uit de Glenridge Citation Roxyfamilie. Mathay importeerde haar moeder
Rosa (v. Milestone), een halfzus van de
fokstier STBVQ Rubens, uit Canada. ‘Rosalie is onze belangrijkste spoelkoe. Ze
heeft nu 80.000 kilogram melk gegeven
en geeft per lijst 12.000 kilogram melk
met 3,9 procent eiwit. Financieel gezien
was het beter geweest als zij Europees
kampioene was geworden.’

Maximaal 55 koeien
In tegenstelling tot veel van zijn collega’s
heeft Mathay geen plannen om fors te
groeien. ‘Ik vind 55 koeien het maximum. Ik wil ook tijd hebben voor mijn
gezin én ik wil graag naar keuringen blijven gaan. Ik heb geen koeien met heel
hoge genoomfokwaarden, daarom moet
ik het van keuringen hebben. Daar kan
ik mijn gezicht laten zien, daar moet ik
opvallen.’
Met Mylene slaagde Mathay daar prima
in. ‘Na het EK waren er mensen die haar
wilden kopen. Ik heb er geen spijt van
dat ik haar zelf heb gehouden. Als ik
haar had gefokt, zou ik haar misschien
wel verkocht hebben. Dan bleef mijn
naam als fokker ten minste zichtbaar.
Als ik haar nu zou verkopen, zou mijn
naam niet meer aan haar verbonden
zijn. In principe zijn al onze koeien te
koop, maar Mylene houd ik zelf.’ l
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