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Fred Reinders: „We focussen op
dieren met hoge levensproducties,
want daar zit alles in. Het zijn fijne
koeien om mee te werken en ze
kunnen zich bovendien handhaven”, aldus Fred Reinders.

Stieren uit koeien met hoge levensproducties

worden.” Reinders woont nog wel op de locatie en fokt tegenwoordig jongvee voor een
andere melkveehouder op.

‘Selectie direct op
fokdoel en niet via
voorspellingen’

Direct op fokdoel

Fokkerijorganisatie Vivax Genetics is sinds kort de importeur van Euna,
de Europese vereniging voor natuurgetrouwe fokkerij. De stieren hebben
stambomen met zo hoog mogelijke levensproducties. „Fokkerij is rustig de
goede kant op gaan en niet snel een kant op waarvan je niet weet of het de
goede is”, aldus Vivax-eigenaar Fred Reinders.

Over het fokken op levensduur is veel te
doen. De levensproductie van de Nederlandse
melkkoe ligt al enkele jaren stabiel op 30.000
kilo melk en neemt ondanks inspanningen
op fokkerijgebied niet verder toe (al spelen
de recente fosfaatperikelen daarbij uiteraard ook een rol). Opvallend is wel dat om
de levensduur te verhogen er steeds jongere
genetica worden gebruikt. Dat lijkt tegenstrijdig. Met het oog op een maximale genetische

Vaarzenlijst is training,
het is belangrijk dat ze
goed doorgroeien
vooruitgang worden voorspellende kenmerken voor levensduur gebruikt om daar
vervolgens DNA-technieken op los te laten.
De fokkerijgroepering Euna (Europäische
Vereinigung für naturgemäße Rinderzucht)
doet het anders. Die hecht juist veel belang
aan hoge levensproducties in de stamboom
van de in te zetten stieren.

Vivax Genetics
Fred Reinders (55) uit het Duitse Suddendorf,
net over de grens bij Enschede, is sinds kort

de Nederlandse vertegenwoordiger van Euna.
Deze ‘Europese vereniging voor fokkerij
volgens de wetten van de natuur’ is in 2013
opgericht door een groep actieve melkveehouders uit Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland
en Polen. Reinders kent de oprichters al vele
jaren en is zelf ook al jarenlang bezig met
levensduurfokkerij. Hoewel hij zelf niet van
boerenkomaf is, was de geboren Vriezenvener al op zijn 16-de actief als monsternemer.
Hij raakte daardoor ‘besmet met het fokkerijvirus’ en werkte na kort bij KI Nieuw Leven
in dienst te zijn geweest in de jaren negentig
lange tijd bij KI Kampen.
In 1998 besloot hij echter zijn eigen fokkerijorganisatie op te richten. „Ik vroeg mijn vrouw
in de bibliotheek het Latijnse woord voor
levensduur op te zoeken”, vertelt Reinders,
waarna Vivax Genetics een feit werd. Hij zette
zelf enkele stieren in, zoals Stuurman (Lee x
Stardom; zijn moeder was in 1999 de winnares
van de allereerste Beste Boerenkoe-verkiezing
en gaf uiteindelijk meer dan 10.000 kilo vet en
eiwit), die met een aanhoudingspercentage
van 60 van zijn dochters na zestig maanden
in productie de hoogste Holstein-stier is en
importeerde sperma van stieren als Sunbuck
(Blackstar x Triple Threat) en Denver (Blackstar
x Chief Mark). Ook zette hij enkele MRIJ- en
Blaarkop-stieren in. Reinders heeft altijd een
voorliefde voor de Blaarkop gehad en bij hem
werd daarom in 2008 het Blaarkop Rundvee
Syndicaat ondergebracht. „Het succes van de

Holstein x Blaarkop-kruising komt mede door
de degelijkheid van de Blaarkop en is dus niet
alleen toe te schrijven aan de Holstein.”

Kwaliteit
Thuis in Suddendorf heeft Reinders diverse boeken vol informatie over stokoude
genetica. „Meer dan honderd jaar geleden
gingen er meerdere koeien met een productie van boven de 40 kilo melk per dag naar
Amerika, pas later kregen we de afgepaste
FH-fokkerij”, weet hij. De emigrant wil er
mee aangeven dat de genetische vooruitgang
maar betrekkelijk is. „Fokkerij is alleen een
herschikking van bestaande genen, er komt
niks nieuws bij.” Snelheid in de fokkerij is aan
Reinders dan ook niet besteed. „Het gaat om
het ouderwetse fokkerijbegrip kwaliteit.”
Een begrip dat moeilijk te omschrijven is, erkent hij. „Een sprekende kop, een lange hals,
voldoende borstdiepte en -breedte, diepe,
gewelfde ribben, een kruis dat lang en breed

is met een centraal geplaatste draaier en een
fijne huid en sterke botten zijn aanwijzingen
dat er kwaliteit aanwezig is.”
Een kwaliteitsveestapel opbouwen was ook
wat Fred Reinders voor ogen had, toen hij in
2001 de kans kreeg om op een Duits pachtbedrijf te gaan boeren. De veestapel die hij
er aantrof, liep overigens bepaald niet over
van kwaliteit. De veertig dieren produceerden 7.600 kilo melk, scoorden gemiddeld nog
geen 80 punten en zorgden voor een hoog
bedrijfscelgetal. Reinders wist dat in 15 jaar
te verbeteren tot een 65-koppige veestapel
met gemiddeld meer dan 85 punten, ruim
9.000 kilo melk en het laagste celgetal van
het melkcontrolegebied Emsland/Südoldenburg (643 bedrijven).

Trainingslijst
„Mijn fokdoel was een probleemloze koe
die lang meegaat, wat concreet fokken op
laatrijpheid en kwaliteit betekent.” Reinders’

vaarzen kwamen daardoor tot een 305-dagenproductie van 7.000 kilo melk met een
exterieur van 82,6 punten, de tweedekalfs
dieren tot 9.500 kilo melk met 84,6 punten
en de oudere dieren tot meer dan 10.000
kilo melk met 86,1 punten. „Een nadeel van
die laatrijpheid was dat de vaarzen moeilijk
waren te verkopen”, aldus de voormalige
melkveehouder. Hij vindt de vaarzenlijst persoonlijk echter nauwelijks interessant. „Dat
is een trainingslijst. Het is belangrijk dat ze
goed doorgroeien. Ze hadden na vijf lijsten
wel gemiddeld 50.000 kilo melk gegeven
en ik was niet iemand die hard voerde of
op vaste tijden molk. Van het management
moesten de koeien het niet hebben.”
Reinders is in 2016 gestopt met melken,
waarbij zijn koeien vooral naar Nederland
zijn verkocht. „Er moest geïnvesteerd worden
in de gebouwen en de vaste kosten waren
hoog, terwijl de melkprijs erg laag was. Eigenlijk zat ik hier structureel te duur en wilde
ik achteraf misschien wel iets te graag boer

Als gevolg van zijn activiteiten als melkveehouder is de naamsbekendheid van zijn
fokkerijorganisatie Vivax wel teruggelopen,
merkt Reinders. Met zijn rol als importeur
voor Euna gaat dat allicht weer veranderen.
De organisatie heeft een eigen fokprogramma voor de rassen Holstein, Brown Swiss
en Fleckvieh en heeft het fokken van een
probleemloos, gezond dier volgens de wetten
van de natuur betreffende lichaamsbouw en
productie als uitgangspunt. Daarnaast gelden
hoge levensproducties in de stamboom als
maat voor levenskracht en fitness en worden
economie en ecologie met elkaar verbonden
door een productiedrang die volgehouden
wordt, een hoge aanpassingscapaciteit en
lage vervangingskosten.
„We focussen op dieren met hoge levensproducties, want daar zit alles in. Het zijn fijne
koeien om mee te werken en ze kunnen zich
bovendien handhaven”, verduidelijkt Reinders. „Je kunt je echter niet alleen vastleggen
op levensduur, want dan mis je de jonge
koeien. Daarom is het aanwezig zijn van
kwaliteit ook zo belangrijk.” Toch gaat Euna
voor gerealiseerde hoge levensproducties. „Je
selecteert daarmee echt op het fokdoel en
niet via voorspellingen. Het generatie-interval
neemt weliswaar toe, maar dat wordt gecompenseerd door een hogere nauwkeurigheid.”
Reinders heeft sterke twijfels bij de snelle genomicsfokkerij van vandaag de dag. „Fokkerij
is rustig de goede kant op gaan en niet snel
een kant op waarvan je niet weet of het de
goede is.” Op de vraag dat te verduidelijken,
geeft hij aan tegenwoordig stieren te zien
met zulke lange benen en korte nekken dat
ze de kop niet meer aan de grond kunnen
krijgen. „Toch wordt het succes van de
genomicstechniek een selffulfilling prophecy. Fokstieren die eerder niet in de top 100
van de genoomstierenlijst hebben gestaan,
komen straks niet meer voor, want ze worden
niet meer ingezet.”

Inteelt
Een van de eerste beschikbare stieren uit het
Euna-fokprogramma is Gah Alvin (Alltus x
Simson x Odin). De stier komt uit de familie van de bekende fokstier Lonar. Lonars
grootmoeder Malta (Odin x Manitu x Rex)
produceerde in haar leven 128.000 kilo melk
en werd ingeschreven met 94 punten. Malta
zorgde tevens voor veel nakomelingen met
hoge levensproducties en hoge exterieurwaarderingen en is afkomstig van het bedrijf van
Georg Alter uit Fuchsberg, waar de koeien
alleen gras en krachtvoer verstrekt krijgen.
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Wilsno

Joschi

Ilsegret

Malta

De moeder en de grootmoeder van Fleckvieh-stier Wilsno (Wille x
Weinox) gaven respectievelijk 113.000 en 120.000 kilo melk met 3,65
procent eiwit en ook de overgrootmoeder werd bijna honderdtonner.
Daarnaast werden twee halfzusters van de moeder honderdtonner.

Ilsegret (EX-91) is een Levin-dochter met bijna 100.000 kilo melk en gaat
via achtereenvolgens dochters met hoge levensproducties van Takko,
Rudolph en Spion terug op een Stardom-dochter met 188.000 kilo melk.
Van Ilsegret heeft Euna een zoon van eveneens Stardom in opfok.

Alvin blijkt zwaar te zijn ingeteeld op Malta.
Ze is zowel zijn moedersmoeder als zijn vadersmoeder en daar houdt het niet op, want
ook Alvins moeder was zelf al ingeteeld op
Malta. Haar vader Simson was namelijk een
kleinzoon van de koe.
In een tijdperk waarin inteelt als een grote
bedreiging voor de Holstein-fokkerij wordt
gezien, komt een zwaar ingeteelde stier in
eerste instantie wat vreemd over. Toch is dat
gezichtsbedrog. Reinders verwijst naar de
fokkerij zoals deze vroeger werd bedreven.
„Er waren geen indexen en daarom werd
er veel waarde gehecht aan bloedlijnen,
ingeteelde lijnen op een paar basisdieren die
bewezen hadden bepaalde eigenschappen
te bezitten. Door de inteelt werden deze eigenschappen verankerd in de lijn. De fokkers
wisten dezelfde dieren steeds in de stamboom terug te laten keren en de ‘gewone’
melkveehouders konden de verschillende
lijnen zo gebruiken voor bloedaansluiting of
om eigenlijk te kruisen binnen het ras.”

De moeder van Brown Swiss-stier Joschi (Joschka x Hussli) heeft tot
dusver 160.000 kilo melk geproduceerd en heeft ook drie generaties
voor zich met meer dan 100.000 kilo melk. Ook de vadersmoeder van
de stier is na meer dan 100.000 kilo melk nog in productie.

Malta (EX-94) kwam tot een levensproductie van 128.000 kilo melk en
is de enige grootmoeder van de zwaar op haar ingeteelde Euna-stier
Gah Alvin (Alltus x Simson).

aan het begin van de 20-ste eeuw werd geboren. „De stier werd voor veel geld verkocht,
maar niet nadat de stier met vijf van zijn
dochters werd gepaard om zo te testen op
erfelijke gebreken, wat overigens resulteerde
in een van zijn allerbeste dochters.” Erfelijke
gebreken zijn doorgaans recessief en komen
het snelst tot uiting als familieleden worden
gepaard. Door de inteelt konden de fokkers
de aanwezigheid van erfelijke gebreken dus
aantonen of uitsluiten en in geval van het
laatste de goede eigenschappen bovendien in
de lijn verankeren.
„Helaas zijn er tegenwoordig geen zuivere
lijnen meer te vinden in de Holstein-fokkerij.
Door de populatiegenetica wordt inmiddels
al vele decennia het ‘beste’ met het ‘beste’
gepaard, ongeacht de afstamming. De inteelt van nu is dan ook geen bewuste keuze,
maar is er gewoon omdat er niks anders
meer is. Bewuste inteelt is een nuttig hulpmiddel, maar onbewuste inteelt is visieloos
en eigenlijk het ergste wat er is.”

Verankeren

De tijd krijgen

Reinders verwijst naar een basisstier van het
Holstein-ras, Johanna Rag Apple Pabst, die

Euna zet elke drie, vier maanden een nieuwe
stier in, waarbij elke stier in principe een ge-

combineerde levensproductie van de moeder,
moedersmoeder en vadersmoeder van 250.000
kilo melk of hoger heeft. Nadat er sperma is
gewonnen op een KI-station, gaat de betreffende stier als dekstier naar een veehouder.
„Op die manier zijn ze nog achter de hand,
mocht er later meer sperma nodig zijn.”
Reinders heeft alle vertrouwen in zijn nieuwe product, al beseft hij dat de reacties ook
kritisch kunnen zijn. „Het grootste risico in dit
verhaal is hoe de veehouders reageren als de
vaarzen aan de melk komen. Er zal er wel eens
eentje tussen zitten die nog niet rijp is en minder geeft dan ze gewend waren. Wellicht zijn
ze aanvankelijk wat rank van bouw, jeugdig
en ondiep in de ribben, maar als ze kwaliteit
hebben, groeien ze wel door. Ze moeten
alleen even de tijd krijgen.”
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Heeft u vragen en/of opmerkingen
neem dan contact op met onze
redactie via redactie@melkvee.nl
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