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Wilco van der Waaĳ
Tĳdens de wintershow in
Zwolle won Wilco van der
Waaĳ met D.O.W. Neeltje 35
het middenkampioenschap.
De koe werd kort daarna zĳn
eerste excellente.

Vaassen

Aantal koeien:
115
Aantal st. jongvee: 130
Melkquotum:
1 milj. kg (incl. 30.000 kg lease)
Rollend jaargem.: 8812 4,20 3,44
Hoeveelheid land: 50 ha gras, 16 ha mais

Wilco van der Waaĳ

Het rantsoen is niet gericht op de laatste liter

Wilco van der Waaĳ: ‘Een koe die tegen een stootje kan, is voor mĳ een koe
met veel bot, niet een met veel vlees’

Focus op goede combinaties
Succesvol bouwt Wilco van der Waaĳ in Vaassen aan een hoogwaardige, voornamelĳk roodbonte veestapel. Neeltje 35, kampioene op de wintershow in Zwolle, is hiervan het meest recente
bewĳsstuk. Ze vertaalt met veel capaciteit en een magnifieke uier
het consequente fokdoel van de jonge fokkerĳliefhebber.
tekst Florus Pellikaan

geven plezier in mĳn werk, want wat is
er mooier dan een koe die met een
prachtige uier de melkstal binnenkomt?’, vraagt Wilco van der Waaĳ zich
hardop af. ‘Via de fokkerĳ heb je als veehouder zelf invloed op wat voor type koe
je krĳgt en daar ben ik iedere dag met
veel plezier mee bezig. Ik fok een keuringskoe, maar wel een die gewoon in de
stal kan lopen. Als ik koeien apart moet
houden, krĳg ik mĳn werk nooit rond.’

Er alleen voor staan

E

n check, weer is er een fokkerĳdoel
gehaald. September Stormdochter
D.O.W. Neeltje 35 is eind oktober als eerste koe in stal De Olde Weĳe van Wilco
van der Waaĳ (29) uit Vaassen excellent
ingeschreven. Neeltje behaalde met haar
middenklassetitel op de wintershow in
Zwolle ook de grootste keuringstitel tot
nu toe. En eerder dit jaar kraakte het exterieurgemiddelde van de totale veestapel van Van der Waaĳ ook al de AB-grens
van 85 punten.
Achteraf blĳken het allemaal fokkerĳdoelen van Wilco van der Waaĳ te
zĳn, waar hĳ in al zĳn bescheidenheid
zeker ongevraagd niet mee te koop
loopt. Maar wie met de jonge melkveehouder in gesprek raakt, is al snel overtuigd van zĳn onvervalste fokkerĳ-inte-

resse en fokkerĳkennis. ‘Ik vind het
prachtig om mooie koeien te zien en nog
mooier om met die koeien te werken. Ze

De brug naar het aspect arbeid brengt
direct de geschiedenis van het bedrĳf
voor het voetlicht en die telt enkele

Links: middenklassekampioene wintershow
Zwolle D.O.W. Neeltje 35 (v. September
Storm), av 90. Voorspelde productie:
3.04 305 11.591 3,60 3,20 lw 113.
Rechts: D.O.W. Dina 97 (v. Zabing),
av 88. Voorspelde productie:
3.08 305 10.824 4,41 3,47 lw 115
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De kalverstal is mechanisch uit te mesten

De vorig jaar aangeschafte mestscheider

zwarte bladzĳden. Ruim vĳf jaar geleden
overleed Wilco’s vader uiterst plotseling
op 54-jarige leeftĳd. Een moeilĳke tĳd
volgde. ‘We deden altĳd alles in overleg,
maar dan sta je er ineens alleen voor.
Daar ben je nooit klaar voor. Maar je begint er op dat moment aan en je doet je
best’, blikt Wilco terug.
Sinds die tĳd zet Wilco het werk op de
boerderĳ samen met zĳn moeder Anita
van der Waaĳ (56) rond. De interesse en
inspanningen in de fokkerĳ vormen echter al veel langer een rode draad op het
bedrĳf. ‘Mĳn opa kocht vroeger stieren
aan voor KI Gelderland en mĳn vader zat
in de fokkerĳraad van CRV. Ondanks
hun interesse in de fokkerĳ mocht ik al
jong de fokkerĳkeuzes bepalen. Dat
heeft mĳ de kans gegeven om de fokkerĳliefhebberĳ te ontwikkelen. Als ik ooit
een opvolger krĳg, doe ik het precies
hetzelfde’, klinkt het resoluut.
De huidige fokkerĳresultaten komen
dus niet uit de lucht vallen, maar vanzelfsprekend zĳn ze ook niet. In 2001 is

het bedrĳf van Van der Waaĳ tĳdens de
mkz-periode namelĳk als een van de bedrĳven in de beroemde ‘driehoek’ geruimd. ‘Doordat we altĳd al veel gebruiksvee hebben verkocht, konden we
gelukkig nog wat dieren uit onze koefamilies terugkopen. Maar dat waren natuurlĳk niet de beste dieren, waardoor je
met de fokkerĳ eigenlĳk weer bĳ nul
moest beginnen’, vertelt Van der Waaĳ.

Capaciteit om te vreten
Dat het opbouwen van de nieuwe veestapel succesvol verloopt, laten de recente
fokkerĳsuccessen zien. Maar vóór de
nieuwe hoogtepunten met Neeltje 35
won Van der Waaĳ ook al diverse titels
op de fokveedag in Apeldoorn en twee
keer een reservetitel op de wintershow
in Zwolle. Deze successen geven hem
overigens niet alleen het eerder genoemde plezier in het werk, de jonge veehouder vindt het streven naar een keuringskoe ook functioneel. ‘In mĳn ogen is een
goede keuringskoe een in alle opzichten

Veel koecomfort op de dikke laag gescheiden mest

ruim gebouwde koe die vlot wegstapt en
daarnaast een breed en licht hellend
kruis en een heel beste uier heeft’, vat
Van der Waaĳ zĳn fokdoel samen. ‘En
van mĳ mag een koe daarom ook gerust
groot zĳn, als ze maar evenredig gebouwd is. Want dan is maat in de totale
koe een voordeel, omdat het een koe
meer capaciteit geeft om de pens vol te
vreten en om melk te produceren. Een
koe die tegen een stootje kan, is voor mĳ
daarom ook een koe die veel bot en dus
veel capaciteit heeft en niet een koe die
veel vlees heeft. Vlees, zoals kruisingsrassen dat hebben, geeft geen productievermogen in koeien.’
Het beschreven fokdoel van Van der
Waaĳ geldt zonder uitzondering consequent voor iedere koe in de stal. Om binnen het fokbeleid in de D.O.W.-fokstal
ingezet te worden, moet een stier daarom ook minimaal 110 exterieur hebben.
Stieren die op dit moment aan dat criteria voldoen, zĳn bĳvoorbeeld: Acme,
Jotan, Pitbull, Artie, Golden Dreams en
enkele genoomstieren zoals Yorick,
Doorman en Mr Savage.
Op productiekenmerken let Van der
Waaĳ bĳ de selectie van stieren minder
sterk, al moet een stier wel altĳd een positieve melkvererving en geen extreem
laag eiwit hebben. ‘Ik hecht vooral waarde aan het maken van goede combinaties. Als de combinatie wat betreft type
koe maar goed is, dan geven koeien ook
wel goed melk. Zabing is bĳvoorbeeld
helemaal geen productiestier, maar hier
staan zĳn dochters allemaal bovengemiddeld voor productie. Het gaat in de
fokkerĳ pas fout als combinaties echt
niet kloppen.’

Zwartbont voor hoger exterieur
Van der Waaĳ maakt passende combinaties door vooral te zoeken naar bloedlĳnen die elkaar goed aanvullen. Zo combineerde hĳ veelvuldig Zabing met Talent
en Acme met Zabing en Classic. ‘Voordat
een kalf geboren wordt, heb ik de vol-
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gende combinatie soms alweer in mĳn
hoofd’, vertelt hĳ met een glimlach.
Alle vaarskalveren blĳven in ieder geval
tot kort na het afkalven op het bedrĳf
omdat Van der Waaĳ wil zien wat er uit
de combinatie groeit. Na afkalven selecteert hĳ jaarlĳks 30 tot 35 vaarzen uit en
verkoopt die als gebruiksvee. ‘De prĳzen
zĳn de laatste jaren goed en het geeft mĳ
de mogelĳkheid om wat te selecteren.’
Zĳn een roodbonte en een zwartbonte
even goed, dan kiest Van der Waaĳ vanwege zĳn voorkeur voor roodbont de
rode. ‘Toch blĳf ik wel wat zwartbonte
stieren gebruiken om voldoende bloedspreiding te houden en om aan mĳn exterieurwensen te voldoen. Maar op een
zwartbonte koe gaat in ieder geval altĳd
een roodbonte stier. Hierdoor hebben
alle koeien minstens de roodfactor.’

Al drie stiertjes naar ki
De consequente fokkerĳstrategie heeft
er niet alleen voor gezorgd dat Van der
Waaĳ jaarlĳks minimaal een stuk of zes
stiertjes als dekstier aan collega’s verkoopt, maar ook dat ki’s de weg naar De
Olde Weĳe hebben gevonden. In totaal
heeft Van der Waaĳ al drie stiertjes aan
de ki geleverd en van D.O.W. Goldeneye
(Mr Burns x Kian) bĳ CRV kalven op dit
moment de eerste dochters af.
Het rollend jaargemiddelde van de veestapel ligt op dit moment op 8812 kg
melk met 4,20% vet en 3,44% eiwit. Van
der Waaĳ streeft er niet naar om dit koste wat het kost te verhogen. ‘Ik heb liever een gezonde koe dan de laatste liter.
Dat past beter bĳ de krap beschikbare
arbeid. Bovendien weiden we de koeien,

waardoor je nooit een constant rantsoen
hebt. Voer je koeien dan op het scherpst
van de snede, dan maak je ze kwetsbaar.
Maar gaan de koeien bĳ de huidige voeding en verzorging in de toekomst meer
produceren, dan hou ik dat niet tegen en
is het voor mĳ een teken dat ze dat gemakkelĳk aankunnen.’
Meerdere recente keuzes binnen het bedrĳf hebben vanwege het beperkte arbeidsaanbod arbeidsefficiëntie als reden.
Drie jaar geleden heeft Van der Waaĳ
bĳvoorbeeld de kalverstal helemaal verbouwd. De hokken voor de oudste kalveren hebben nu ook een gedeelte roosters
in plaats van alleen stro en alle hokken
zĳn nu met de shovel uit te mesten.

Ligcomfort op dikke fractie
Trots, maar vooral tevreden is Van der
Waaĳ ook over de investering die hĳ in
december vorig jaar deed in een mestscheider. De dikke fractie gebruikt hĳ als
een dikke laag boxbedekking in de ligboxen. ‘Vroeger gebruikten we altĳd
zaagsel, maar dat doe je vanwege de kosten meestal net te weinig. Daardoor had
den we toch nog te vaak last van een kale
of dikke hak. Sinds het gebruik van de
dikke fractie hebben we daar geen problemen meer mee gehad. Daarnaast valt
het op dat de koeien meer liggen en dat
mortellaro minder voorkomt. De uiergezondheid is beslist niet verslechterd.’
Van der Waaĳ kwam toevallig in aanraking met mest scheiden doordat hĳ het
verzoek kreeg of er op zĳn bedrĳf een
demo gegeven mocht worden. ‘En ik
stond eigenlĳk net zo tegenover gescheiden mest in de boxen als veel andere

boeren. Als je het niet hebt, schop je ertegen en vind je het maar niks. Maar als
je het eenmaal in de boxen hebt, dan bevalt het je gegarandeerd heel goed. Mits
je voorkomt dat de gescheiden mest gaat
broeien.’ Van der Waaĳ heeft uitgerekend dat hĳ de investering in de mestscheider in zes jaar terugverdient.

Eerst optimaliseren
Wilco van der Waaĳ breidde het bedrĳf
in de afgelopen vĳf jaar voorzichtig uit
van 100 naar 115 melk- en kalfkoeien,
maar dat is voorlopig ook het maximum.
‘Op dit moment is eigenlĳk alles in balans. De stal zit vol, we zitten aan het
maximum wat betreft beschikbare arbeid en we kunnen nu redelĳk rondkomen met het ruwvoer. Maar als ik verder
uitbreid, is het als eerste in grond omdat
ik verwacht dat voer, mest en dus grond
kritieke factoren worden.’
Van der Waaĳ heeft zich daarom allereerst tot doel gesteld om de bestaande situatie verder te optimaliseren. ‘We
willen de ventilatie van de ligboxenstal
nog verbeteren en ik bedenk zo weer
iets wat de bedrĳfsomstandigheden beter maakt.’ En intussen blĳft hĳ natuurlĳk vasthouden aan zĳn consequente
fokkerĳbeleid. ‘Hopelĳk blĳven de vaarzen duur, dan is dat ook in de toekomst
nog een leuke bĳverdienste.’ En wat betreft nieuwe doelen in de fokkerĳ nu er
recent een aantal zĳn ingevuld? Na enig
aandringen blĳkt Van der Waaĳ die al
wel degelĳk te hebben en hĳ deelt ze bescheiden: ‘Een NRM-kampioene fokken
en een stier op de stierenkaart, dat lĳkt
me wel heel mooi.’ l

Uitbreiden doet Van der Waaĳ het liefst in grond omdat hĳ hierin een kritieke factor voor de toekomst voorziet
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