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Jan Staal werkt in zeven generaties naar een
veestapel met gemiddeld 85,9 punten

Puur door fokkerĳ
Jan Staal
Met een gemiddelde exterieurscore van bĳna 86 punten
scoort de veestapel van Jan
Staal fors boven het landelĳk
gemiddelde.
Ras:
Aantal stuks:
Hoogtemaat:
Exterieurscore:

Ruinen

blonde d’Aquitaine
21
1,60 m gemiddeld
85,9 gemiddeld

Met een score van 85,9 punten zit de
veestapel boven het landelĳk gemiddelde
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Tĳdens de jongste COT-veiling was zĳn stier Ingmar de topper
van de veiling. Blonde d’Aquitainefokker Jan Staal zag de met 87
punten ingeboekte stier voor 4900 euro vertrekken naar Duitsland. Een nadere kennismaking met de bakermat van deze stier.
tekst Tijmen van Zessen

D

e akkers rond het Drentse Ruinen
zĳn nat. Het zĳn de laatste dagen van
mei en de jonge mais- en aardappelplantjes staan met hun voeten in het water.
Blonde d’Aquitainefokker Jan Staal (62)
moet zĳn gras nog maaien. Maar van het
natte weer – er viel op sommige plekken
in enkele dagen net zo veel neerslag als
normaal in een hele maand – wordt hĳ
niet zenuwachtig. ‘Ik heb met maaien
geen haast, op dit moment is het zo nat
dat ik er simpelweg ook niet aan kan beginnen’, zegt Jan met opvallend veel rust
in zĳn stem.
Het gaat de veehouder niet om een snelle
hergroei van zĳn grasland, hĳ let vooral
op de eigenschappen van het ruwvoer.
Want ruwvoer moet vooral ruw zĳn; dat
stimuleert de werking van de pens. ‘Hoe
harder de keutel, des te beter het voer’,
zegt Staal op ferme toon. Hĳ maalt er niet
om als er een witte stoppel overblĳft nadat zĳn balen gras van het land zĳn. ‘Te
laat maaien kan niet, te vroeg wel.’

De goot is nooit leeg
Een zo droog mogelĳke en grove kuil zĳn
belangrĳk voor Jan Staal. Zĳn menukaart
bevat naast gras geen andere ruwvoederproducten. Daarmee krĳgt het jongvee de
kans een goed skelet te ontwikkelen.
‘Voor jongvee is het zaak om de pens zo
snel mogelĳk te ontwikkelen. Ze mogen
daarom onbeperkt ruwvoer opnemen, de
goot is bĳ ons nooit leeg’, stelt Staal.
De fokker streeft naar grote koeien: het
vlees moet toch érgens hangen? Hĳ is
daarom soepel in het accepteren van restvoer als dat de ruwvoeropname stimuleert. Eventuele voerresten veegt hĳ als
strooisel onder de koeien.
Jan Staal is in zĳn dagelĳks leven dierenarts, de veehouderĳ doet hĳ ernaast. Als
dierenarts weet Staal als geen ander hoe
belangrĳk de mineralenvoorziening is.
Omdat het grasland van de vleesveehouder geen mest krĳgt, is hĳ extra zorgvuldig in het zeker stellen van de opname
aan mineralen. Hĳ verstrekt niet minder
dan honderd gram mineralen per dier
per dag. ‘Die mineralen meng ik met gewelde pulp, dan weet ik zeker dat het vee

het binnenkrĳgt. In een liksteen heb ik
geen vertrouwen.’

Veilingtopper naar Duitsland
Het streven naar grote koeien krĳgt ook
gestalte in het fokdoel van Staal. Al is dat
de laatste jaren ook wel enigszins bĳgedraaid; Staal kĳkt inmiddels ook naar de
fĳnheid van bot: ‘Dat wil zeggen dat ik op
zoek ben naar een zo zwaar mogelĳk dier,
met behoud van vleeskwaliteit en weinig
slachtafval, dus weinig bot. Zonder daarin
te overdrĳven, anders loop ik het risico
dat de koeien op enig moment hun eigen
gewicht niet meer kunnen dragen.’
Onlangs was de door Staal gefokte stier
BAC Ingmar de veilingtopper op de COTveiling in Laren. De stier kreeg een exterieurbeoordeling van 87 punten met een
score van acht op tien voor karakter. Tĳdens de opfok realiseerde de Sulkyzoon
een groei-index van 106. De familie Wigger uit het Duitse Ahaus betaalde 4900
euro voor de stier. ‘Ingmar was groot, superbespierd, maar ook heel fĳn en erg
mak’, zegt Jan terwĳl hĳ zĳn handgeschreven stamboom bestudeert.
Het afgelopen seizoen dekte hĳ zĳn koeien met Asterix, een stier van 91 punten en
1,72 meter hoog, die het zowel in Denemarken als in Nederland tot kampioen
schopte. Jan Staal koopt bewust altĳd wat
oudere stieren, tussen de vier à vĳf jaar
oud. ‘Ik wil de nakomelingen van een
stier als kalf kunnen zien. Dan ken je de
voorgeschiedenis van zo’n stier en weet je
of de kalveren er normaal afkomen.’

Het geboortegemak heeft volgens Staal
voor een groot deel te maken met de
hoogtemaat van het dier. ‘Ik ben op zoek
naar stieren die normale kalveren geven
maar die later wel doorgroeien.’ Staal ziet
af van stieren die in Frankrĳk niet hoger
scoren dan 79 voor de geboorte-index.
Met een gemiddelde score van 85,9 punten voor algemeen voorkomen zit de exterieurscore van de veestapel fors boven
het landelĳk gemiddelde. Jan Staal kan
geen andere verklaring bedenken dan het
stiergebruik. ‘Sommige fokkers vinden
1700 euro voor een dekstier al te duur,
dat is gewoon dom. Ik zie bedrĳven die
hun kalveren voor honderd euro minder
moeten verkopen, simpelweg omdat er
minder vlees aan de dieren zit.’

Drie euro per uur
Jan Staal mest zĳn dieren zelf niet af. De
fokker heeft op dit moment 21 stuks vee,
groot en klein. Hĳ ziet zĳn bedrĳf dan ook
meer als een hobbybedrĳf. Toch wil hĳ er
geen geld bĳ leggen en dat is ook niet nodig. ‘Ik heb wel eens uitgerekend dat ik
ongeveer twee tot drie euro per uur overhoud. Dat is niet veel, maar ik schraap er
niet het laatste uit.’ Eén van de zaken
waar hĳ bĳvoorbeeld – hoe kan het ook
anders als dierenarts – niet op bezuinigt,
is diergezondheid. Nieuwe dieren laat hĳ
standaard onderzoeken op para-tbc.
‘Ik weet dat er in de zoogkoeienhouderĳ
veel para-tbc voorkomt. Ik zie dat in mĳn
werk regelmatig’, zegt Staal. ‘Veertien
jaar geleden stak het op mĳn eigen bedrĳf
ook de kop op. Het is een ramp als je het
hebt, para helpt je mooie koeien naar de
filistĳnen. Met behulp van individueel
mestonderzoek zĳn we ervan afgekomen.
Het is wel een kwestie van volhouden.’
Jan Staal kĳkt nog eens op zĳn handgeschreven stamboom: ‘We fokken nu met
de zevende generatie. De eerste koe waar
ik mee fokte, was 1,35 meter groot, nu
zitten we gemiddeld al op 1,60 meter.
Puur door fokkerĳ.’ l

Honderd gram mineralen per dag per dier om behoefte veilig te stellen
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