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Johan Verlodt haalt winst bĳ zwart- en roodbonten op provinciale keuring

Nooit inboeten op exterieur
Voor Johan Verlodt was de fokveedag in Eeklo een succes. Hĳ
behaalde er vier titels. De melkveehouder uit Drongen heeft een
passie voor de perfecte stierkeuze. ‘Niet enkel de keuring, maar
ook de zoektocht naar verbetering is een uitdaging.’
tekst Hanne Vandenberghe

A

ls je de woning van Johan Verlodt
(43) en Peggy De Smet (42) uit Drongen binnenkomt, zie je onmiddellĳk de
liefde voor de fokkerĳ. Een beker hier,
wat foto’s daar, overwinningsbandjes; ze
zĳn niet weg te denken uit het interieur.
‘Het is een uit de hand gelopen hobby’,
begint Verlodt. ‘Vroeger keek ik graag
naar keuringen of hielp ik wel eens een
vriend om zĳn koeien prĳskampklaar te
maken, maar sinds 2007 doe ik één of
twee keer per jaar met mĳn eigen dieren
mee. Jaarlĳks doe ik mee aan het OostVlaamse provinciaal kampioenschap en
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ook in Brussel of Gent zĳn we meestal
van de partĳ.’

Hoofdrol in Eeklo
Op de fokveedag in Eeklo bemachtigde
Verlodt vier titels. Voor Jordandochter
Vicky was het de vĳfde keer dat ze provinciaal kampioen werd bĳ de roodbonten. De goede genen worden blĳkbaar
doorgegeven, want haar dochter Violette
(v. Classic) veroverde het algemeen kampioenschap roodbont. Ook bĳ de zwartbontkeuring keerde Verlodt met twee
kampioenen naar huis. Louise (v. Savard)

haalde de overwinning bĳ zwartbont
jong binnen en Outsidedochter Laura
greep de titel bĳ de volwassen koeien.
Tĳdens het gesprek blĳkt de passie voor
de perfecte stierkeuze. Verlodt spreekt
ook niet over Vicky, Violette en Louise,
maar over respectievelĳk Jordan, Classic
en Savard, de vaders van zĳn kampioenen. ‘Hĳ kent de stamboom van de koeien als geen ander’, vertelt zĳn vrouw
Peggy. ‘En als hĳ eenmaal bezig is over
zĳn koeien, krĳg je er moeilĳk een speld
tussen.’
Een fokveedag is steeds een groot gebeuren. ‘Ik heb een aantal kameraden
die vaak komen helpen om de koeien
showklaar te maken. Dan helpen ze de
koeien scheren en wassen’, zegt Verlodt
dankbaar. ‘Onze kinderen Justine, Helena en Henri weten dat ik die dag op de
tippen van mĳn tenen loop. Het is de
spanning die het ook zo leuk maakt. Kĳken naar de concurrentie, vergelĳken
met mĳn eigen toppers en wachten op
het resultaat, dat zorgt voor een gewel-
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bonten. Bĳ de roodbonten hebben Lad-P,
Adonis en Jotan mĳn voorkeur.’ De veestapel bestaat uit dochters van onder andere Outside, Jordan-Red, Rudolph en
Survivor. Bĳ het jongvee zĳn Damion,
Durable, Norwin rf, Lauthority en Sid de
meest voorkomende vaders.
De selectie naar koeien met exterieur en
het gebruik van showstieren vertaalt
zich in de technische resultaten. ‘Een eiwit- en vetgehalte van respectievelĳk
3,20 en 3,99 procent is laag, maar dit is
ergens wel een normaal gevolg’, weet
Verlodt. ‘Maar als je een dier twee keer
per dag moet melken, heb je graag een
koe met een goed uiterlĳk. Via het rantsoen kunnen we de gehaltes wel wat
compenseren en naar het gemiddelde
toe trekken. Echter dit zorgt voor een
toename van de kostprĳs, die volgens
mĳ niet volledig terug te verdienen is.’
Het rantsoen van de melkkoeien bestaat
uit gras, mais, perspulp en bierbostel,
aangevuld met krachtvoeder en eiwitkern. Voor de keuring worden de koeien
niet uit de groep gehaald om apart gevoederd te worden. Volgens Verlodt hebben de dieren dan eerder de neiging om
stil te vallen qua productie.

Ruimere stierkeuze bĳ zwart
dig gevoel. Niet enkel de keuring, maar
ook de zoektocht naar verbetering is een
uitdaging. Het is altĳd boeiend om te
zien welke koe uit die ene kruising
komt.’
De stierkeuze gebeurt via de triple-Amethode. ‘Het systeem zorgt voor balans
bĳ de dieren. Fok je te eenzĳdig, dan
kom je in de problemen.’ Verlodt kiest
vanwege de betrouwbaarheid ook steeds
voor fokstieren die uit goede koefamilies
komen.
‘Mĳn ideale koe is breed van haar neus
tot en met haar kruis, heeft diepe ribben
en is scherp op de schouders’, weet Verlodt. ‘Goede uiers en goed beenwerk zĳn
minstens even belangrĳk.’ Het succes
van Verlodt op keuringen ligt aan het
feit dat hĳ nooit inboet op exterieur. Bĳ
de stierkeuze wordt amper rekening gehouden met de melkproductie. ‘De andere selectiecriteria staan gericht op een
groot karkas en dit zorgt automatisch
voor veel ruwvoedermelk.’

De veestapel bestaat voor zeventig procent uit zwartbonte koeien. De overige

Johan Verlodt en Peggy De Smet
Op de keuring in Eeklo was
een hoofdrol weggelegd
voor Johan Verlodt en Peggy
De Smet. Ze behaalden er
vier overwinningen.
Aantal koeien:
Grond:
Melkproductie:

Drongen

35 (45 stuks jongvee)
26 ha (15 ha gras, 9,5 ha
mais, 1,5 ha tarwe)
9326 3,99 3,20

dertig procent zĳn roodbonte koeien. ‘Ik
ben opgegroeid tussen het roodbont,
maar geleidelĳk aan is er meer zwartbont in de veestapel geslopen. Bĳ de
zwartbonten is de stierkeuze immers
veel ruimer dan bĳ de roodbonten.’
De klassiekers als ‘meer liters bĳ zwartbont’ en ‘hogere gehalten bĳ roodbont’
kloppen, maar op het vlak van vruchtbaarheid ziet Verlodt geen opmerkelĳke
verschillen. Bĳ de stierkeuze hoeven de

Een spoeling van Savarddochter Louise met Atwood leverde 22 embryo’s op

Goed uiterlĳk van belang
Voor bĳna elke koe of vaars wordt een
aparte stier gebruikt. ‘Tegenwoordig
ben ik fan van Atwood vanwege zĳn super uierververving en topexterieur. Ook
Fever, Norwin rf, Dorcy, Goldsun en Aftershock vind ik uitstekend bĳ de zwart-
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Classicdochter Violette veroverde het algemeen kampioenschap op de provinciale keuring in Eeklo

kleuren overigens niet te overeen te komen. Een zwartbonte stier op een roodbonte koe kan gerust. ‘Iets aparts kweken is altĳd leuk.’
De borstomtrek bepaalt het tĳdstip van
de eerste inseminatie. ‘Leeftĳd kan een
vertekend beeld geven van de ontwikkeling van een koe. Het is vooral het gewicht dat aantoont of een dier voldoende
ontwikkeld is. Vanaf een borstomtrek
van 166 centimeter, vergelĳkbaar met
een gewicht tussen de 360 en 380 kilogram, kunnen ze geïnsemineerd worden.’
Het insemineren is iets wat Verlodt zelf
doet. ‘Ik doe het al meer dan twintig jaar
en een veehouder kent zĳn dieren nog
altĳd zelf het best. Door zelf te insemineren bespaar ik enerzĳds wat kosten, anderzĳds kun je nog beter het beste inseminatietĳdstip nastreven, waardoor de
kans op dracht verder toeneemt.’ In
2013 bedroeg de tussenkalftĳd 398 dagen op het bedrĳf.

22 embryo’s van Louise
Kampioene Louise toont volgens Verlodt
het ideaalbeeld van een melkkoe. ‘Ze is
breed, melktypisch, heeft een breed
kruis met gepaste kruisligging en haar
benen en uier zĳn super.’ In augustus
werd ze gespoeld met Atwood. Op het
moment van spoelen gaf Louise 59,8 liter
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melk. ‘Bĳ zo’n melkproductie heb je eerder het gevoel dat het resultaat pover zal
zĳn. Echter, we hadden 22 goede embryo’s.’
Voorlopig zitten alle embryo’s nog in de
diepvries. ‘Ik zou graag de helft van de
embryo’s zelf gebruiken om mĳn eigen
veestapel te verbeteren, maar daar is
geen haast bĳ. Als de vaarzen waarbĳ
een embryo moet worden ingeplant, nog
niet honderd procent zĳn, dan keert
onze et-dierenarts Peter De Swaef graag
eens terug.’ Het is tien jaar geleden dat
er een koe werd gespoeld.
Volgens Verlodt is het belangrĳk dat je
een goede koefamilie hebt en niet enkel
een eenmalig excellent dier. Louise kreeg
in augustus 90 punten. Haar moeder
Linda (v. Mr Sam) staat ingeschreven met
87 punten.

Bedrĳf in balans
Verlodt streeft naar koeien die in balans
zĳn, maar op bedrĳfsniveau vindt hĳ het
ook belangrĳk dat het melkveebedrĳf in
balans is. ‘Ons bedrĳf is eerder aan de
kleine kant, maar ik vind het belangrĳk
dat we ons ruwvoer zelf kunnen produceren en dat we de mest op onze eigen
grond kwĳt kunnen. Deze twee factoren,
ruwvoedervoorziening en mestafzet,
zullen de beperkende factoren zĳn in de
toekomst. Ook de opvolging van de die-

ren is uitermate belangrĳk, zo hoor ik
ook van andere veehouders. Bĳ een uitbreiding zal de vraag naar arbeid nooit
dalen. Volgens mĳ wordt dit soms onderschat.’

Nieuwe inrichting bindstal
Twee jaar geleden renoveerde Verlodt
zĳn melkveestal. De bindstal voor 42
melkkoeien kreeg een nieuwe inrichting. De boxen waren te kort en te smal
geworden. Op dit moment hebben de
boxen een breedte van 1,35 meter en een
lengte van 1,83 meter. ‘Er zĳn nog enkele vrĳe plaatsen die volgend jaar vol
moeten zitten. De koeien worden gemolken via een pĳpleiding en de afname van
de melkstellen gebeurt automatisch. We
hebben ook een koetrainer, waardoor de
ligplaatsen properder blĳven.’
De resultaten van het tankmelkonderzoek spreken boekdelen. Voor de derde
keer ontving Verlodt een erkenning van
MCC, die verkregen wordt bĳ een minimum aan coli’s (minder dan 10), cellen
(minder dan 150) en kiemen (minder
dan 10). ‘Dippen en proper werken is
vanzelfsprekend belangrĳk. Doordat
onze koeien steeds zo droog mogelĳk liggen, is de kans op besmetting ook kleiner.’ Zowel FrieslandCampina als de
ĳssalon die wekelĳks een hoeveelheid
melk afneemt, kunnen tevreden zĳn. l
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