| Naam: Yvonne Narinx |
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Yvonne Narinx van CRV geeft advies over veeverbetering.
Een onderdeel hiervan is het beantwoorden van de
vraag: welke stier past het best bij de wensen van de
melkveehouder? Voordat ze advies kan geven, gaat er
soms heel wat uitzoekwerk vooraf.
Werkgebied
10.40 uur - Yvonne Narinx arriveert
op een voor haar nieuw adres van een
melkveehouder in België, voor haar tweede
adviesgesprek van vandaag. Ze werkt precies
een jaar als veestapeladviseur bij CRV. Ze heeft
een groot gebied met klanten, waaronder
de Voerstreek in België en Midden- en ZuidLimburg. Vaak bezoekt ze vier of vijf adressen
per dag; het kunnen er ook drie of zeven zijn.

Kennismaking
11.30 uur - In St. Pietersvoeren maakt Narinx
kennis met melkveehouder René London, die
330 koeien melkt. Ze vraagt naar zijn bedrijf
en of hij ooit eerder met CRV werkte. London
begon met 40 koeien; hij verbaast zichzelf
er bijna over dat hij in het spanningsveld,
met de wirwar aan Vlaamse regels en het
gebrek hieraan in Wallonië, nu zo’n groot
bedrijf heeft. Hij vertelt over het werk in de
34-stands binnenmelker; dit is voor Narinx
een aanknopingspunt om te vragen naar zijn
probleemkoeien. Zijn reden van vee afvoeren
is in eerste instantie de vruchtbaarheid. Hij
insemineert zelf, en na drie keer vergeefs
insemineren, doet hij de stier erbij. Narinx
vraagt en tast af. London geeft steeds meer
prijs: „Sperma moet goed plakken.”
Narinx vraagt hem naar zijn fokdoel; hij
noemt uier en klauwen. Daarna vertelt hij dat
hij op al zijn pinken gesekst sperma gebruikt.
Narinx oppert dat het wellicht beter loont
om een deel van het gesekste sperma op de
beste melkkoeien in te zetten. En niet op het
ondereind van de pinken.

Betrouwbaarheid
12.30 uur - London beaamt dat gesekst
sperma duur is voor inzet op pinken die
genetisch niet hoog scoren. Narinx belooft uit
te zoeken of ze meer inzicht in de fokwaarden
van de dieren kan geven, zodat een optimale
paring kan worden gemaakt. Narinx legt uit
hoe bij jongvee de betrouwbaarheid van de
informatie kan worden vergroot. „Als je info
over de moeder én de vader hebt, zit je met
de verwachtingswaarde van het kalf op een
betrouwbaarheid van circa 38 procent. Doe je
bovendien een genomic test op het kalf, dan
stijgt die betrouwbaarheid naar 67 procent.
Dat is meer dan een koe met drie lactaties.” Ze
vraagt of er wel eens een vaarskalf weggaat in
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verband met de opfokkosten van gemiddeld
wel 1.500 euro. „Tijdig merkertesten kan
kosten op termijn besparen door onderbouwd
te kiezen voor aanhouden of afvoeren.”
Samen lopen ze naar de stal. Ze vertelt
intussen dat tegenwoordig de genomic test
ook wordt gebruikt voor een strenge selectie
van stieren, vóórdat ze toegelaten worden
tot het fokprogramma. Dit programma kan
daardoor met minder stieren toe dan vroeger,
omdat de slagingskans per stier groter is.

Voorradige rietjes
13.30 uur - Met uitzicht vanuit de ligboxenstal
op erf en dorp, hoort Narinx dat London
wel geïnteresseerd is in het Stier Advies
Programma. Omdat een en ander moet
worden uitgezocht en omdat London
nog ruim rietjes op voorraad heeft, zal
dit de komende tijd worden uitgewerkt.
Na nog een discussie over de beste uren
om te insemineren, stappentellers versus
herkauwmeters en eitjes die zijn aangemaakt
tijdens het grootste energietekort in de
droogstand, nemen ze afscheid.

Gesekst sperma
14.00 uur - Narinx stelt zich voor aan de
volgende Belgische melkveehouder, in
Voeren. Hij heeft een stal gebouwd voor
178 melkkoeien en wilde de oude stal
gebruiken voor het jongvee. Omdat hij
met de lage melkprijs de investering moest
terugverdienen, heeft hij nu 260 koeien aan
de melk. ‘Alles moet vooral goeikoop’ is zijn
motto. Narinx vraagt hem buiten bij het
voerhek hoe hij stuurt met fokkerij. Ook hij
zet op alle pinken gesekst sperma in; indien
niet dragend na twee inseminaties, gebruikt
hij conventioneel sperma. De melkveehouder
en Narinx concluderen dat met de
afstammingsgegevens op dierniveau al prima
een juiste paring kan worden gemaakt.

Voldoening
16.30 uur - Vandaag is Narinx door het
wegvallen van één adres iets vroeger thuis
dan gebruikelijk. De bezoeken leverden
haar voldoening op omdat de klanten lieten
merken iets te hebben opgestoken. Morgen
heeft ze cursus. Dan gaat het even niet over
Atlantic en G-Force. 

Werkdag

Tekst en beeld:
Ruth van Schriek

ʻInfo over moeder én vader
geeft optimaal adviesʼ

