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Henk Visscher heeft 1,3 inseminaties nodig
om blonde drachtig te krĳgen

Erve Wiecherdinck
Dankzĳ een vruchtbare veestapel haalt Henk Visscher
heel goede resultaten met ki
bĳ zĳn blonde d’Aquitaines. Zo
kan hĳ bovendien voor elke
koe de allerbeste stier kiezen.

Fokken begint met
goede koefamilies
Bĳna de hele blonde d’Aquitaineveestapel van Henk Visscher
Dalfsen

Aantal dieren:
95
Aantal kalvingen per jaar: 35
Aantal hectares:
22,5 ha grasland,
5 ha natuur

P

ure ontspanning noemt Henk Visscher zĳn blonde d’Aquitaines. Overdag zit hĳ op kantoor in Zwolle, in zĳn
vrĳe tĳd loopt hĳ tussen de veestapel
van zo’n 95 dieren. ‘Een ander gaat naar
voetbal, ik naar de koeien.’
Op Erve Wiecherdinck wordt al jaren
vee gehouden. Henks vader molk ooit
koeien, waarna het kruislingvleesvee
zĳn intrede deed en Henk zo’n 25 jaar
geleden uiteindelĳk besloot om zich helemaal te gaan richten op de blonde
d’Aquitaine.
Bĳ Roelof van de Berg kocht Visscher
‘voor een hoop geld’ de tweejarige Fantastic, een dochter van Acteur en de gelauwerde Franse kampioenskoe Ula. Om
de aankoop rendabel te maken werd de
koe veelvuldig gespoeld en met succes.
‘Gemiddeld leveren dieren uit deze fami-
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stamt af van Ula, de veelvuldig bekroonde Franse kampioenskoe
die in 1989 naar Nederland kwam. De sterk fokkende koefamilie
zorgt bovendien voor een vruchtbare veestapel.
tekst Alice Booĳ

lie wel veertien embryo’s per spoeling.’
Uiteindelĳk bestaat nagenoeg de hele
veestapel uit Ula’s, wat resulteert in vĳf
preferente koeien in de veestapel. ‘Dat
zegt wat over de fokkracht.’ De vleesveehouder laat meteen een van de pronkstukken zien: Bounty (v. Mars 1). Ze heeft
zeven keer gekalfd en tien kalveren gegeven.

Sterke vruchtbaarheid
De vruchtbaarheid is een echte kwaliteit
van de veestapel, die voor bĳna honderd
procent drachtig wordt van ki. De resultaten die Visscher uit VeeManager van
CRV haalt, imponeren: gemiddeld heeft
Visscher 1,3 inseminaties nodig om een
koe of pink drachtig te krĳgen, de tussenkalftĳd bedraagt 370 dagen en vanaf
30 dagen na kalven begint hĳ al te inse-

mineren. ‘Dan is de kans op dracht groter. Wanneer de koeien volop melk produceren, dan kun je soms een hele tĳd
geen tochtigheid zien.’
De pinken insemineert hĳ op 33 maanden leeftĳd. ‘Eerder lag die leeftĳd hoger, maar ik heb gemerkt dat de blondes
die op jongere leeftĳd kalven ook een
prima ontwikkeling halen.’ Voorwaarde
is dan wel het gebruik van een pinkenstier. ‘Ik gebruik nog wel eens sperma
van oude stieren waarvan ik zeker weet
dat die gemakkelĳke geboorten geven.
Het afkalfgemak is bĳ blondepinken wel
een punt van aandacht, ze moeten wel
een goede start krĳgen door een gemakkelĳke kalving.’
Als een van de belangrĳkste succesfactoren bĳ het halen van deze mooie resultaten noemt de veehouder mineralen. ‘Het
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Alle koeien houden hun hoorns

Dankzĳ ki voor elke individuele koe de beste stier

wordt onderschat hoe belangrĳk het bĳvoeren van mineralen is.’

Gesteriliseerde zoekstier
Het ‘geheim’ achter dit ki-succes is de
gesteriliseerde zoekstier, geeft de vleesveehouder aan. ‘Dat werkt perfect, hĳ
wĳst als het ware de tochtige koeien
aan.’ Momenteel loopt er niet zo’n ‘verklikker’ rond en probeert Visscher het
op te lossen met activiteitenmeting. ‘Dat
werkt bĳ de blondes echter niet goed genoeg.’ Als de koe tochtig is, zet de vleesveehouder de koe vast, waarna de inseminator zĳn werk kan doen. ‘We halen
alle koeien twee keer per dag naar binnen’, geeft hĳ aan. ‘Het weiland grenst
aan de stal, dus dat kost geen moeite. Ik
voer ze wat bĳ met mineralen en mais,
dus ze zĳn gewend om vast te staan.’
Nog een groot voordeel van de ki is dat
Visscher gerichte paringen kan maken.
‘Ik zoek dus ook echt bĳ elke koe de beste stier. Voor een kleine, brede koe bĳvoorbeeld zoek ik een stier met maat.’
Karakter (‘dat zit in de familie’), benen
(‘ze moeten toch veel kilo’s dragen’), bespiering (‘ze komen uiteindelĳk allemaal bĳ de slager terecht’) en ook de
melkproductie neemt hĳ bĳ de selectie

Dagelĳks wordt de kudde bĳgevoerd in de stal

mee. ‘De melkproductie bepaalt de kwaliteit van de zoogkoe: hoe meer melk,
hoe beter de kalveropfok.’
Hĳ voegt bovendien toe dat hĳ graag wat
‘aparts’ gebruikt. ‘Stieren die iedere fokker gebruikt, gebruik ik juist niet.’ Naast
Exon, Valseur en Leo komt nu ook Fromant in het vat. Visscher vindt de koefamilie achter de stier van groot belang.
‘De beste stieren komen uit goede koefamilies.’

Oude stieren
Bĳ de inseminatie gebruikt Visscher ook
altĳd nog Ferrari, een Dizierzoon die hĳ
zelf heeft laten springen en waar hĳ rietjes van heeft ingevroren. ‘Hĳ is een goede bevruchter.’ Ondanks dat de stier al
ruim twintig jaar dood is, merkt de
vleesveehouder dat de nakomelingen in
het koppel van gemiddeld 85 punten nog
prima mee kunnen. ‘Al komen ze op oudere leeftĳd in de hoogtemaat wat tekort. Qua massa en ontwikkeling kunnen ze prima mee.’
‘Hoogtemaat is mooi voor de keuring,
maar voor mĳ in de stal hoeven ze zeker
geen 1,60 meter te zĳn’, geeft de veehouder nog aan. En de kleur? ‘De kleur is
een modeverschĳnsel. De ene keurmees-

ter wil meer wit, de ander wil donker, nu
is het weer een tarwekleur die populair
is. Zelf heb ik niks met kleur.’

COT zorgt voor pr
‘We verzorgen ze goed, maar verwennen
ze niet’, luidt het motto op Erve Wiecherdinck. ‘De jeugdgroei proberen we
wel zo veel mogelĳk te benutten.’ Daarom worden er tussen half juli en half
september ook geen kalveren geboren.
‘De koeien geven dan minder melk, omdat de kwaliteit van het gras terugloopt.’
In alle andere maanden worden er wel
kalveren geboren, die dan zo’n vĳf tot
zes maanden bĳ de koe blĳven. De laatste periode gaan de kalveren op stal en
worden ze twee keer per dag met hun
moeders verenigd die nog in de wei lopen. ‘Om zo soepel te spenen.’
De meeste stieren verkoopt Visscher
voor de fok, in het begin ook via het centraal opfokstation COT. ‘Dat is vooral belangrĳk voor de pr van je stal’, zegt hĳ
en benoemt meteen ook een nadeel. ‘De
kosten zĳn erg hoog, je praat zo over
duizend euro per stier. Het is echter voor
fokkers een groot voordeel dat er een
goede prĳszetting is. Daar heb je in de
handel weer gemak van.’ l
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