
Melkkracht in de praktijk ... 

Een rechtlijnige strategie om een duidelijk afgebakend fok-
doel te bereiken, dat staat garant voor succes en dat is ook 
de mening van de Westvlaamse melkveehouder Dries Lau-
wers uit Gistel. Hij weet als geen ander dat management en 
fokkerij hand in hand moeten gaan om resultaat te boeken.

Sterke basis
De vader van Dries legde in de jaren ’70 de basis van de hui-
dige veestapel. Hij kocht vaarzen aan uit Duitsland met goe-
de frames in combinatie met een hoge melkaanleg. De bouw 
van een nieuwe stal in 1984 resulteerde in extra melkquo-
tum zodat er vlot geproduceerd kon worden. De veestapel 
groeide naar 80 koeien, wat voor die periode veel méér dan 
gemiddeld was. In 2006 stapte Dries in een samenuitbating 
met zijn ouders. Door de gestage productiestijging kon het 
quotum met minder koeien vol gemolken worden. 75 koeien 
was het beoogde aantal omdat in 2009 de eerste robot werd 
geïnstalleerd. Dit beviel dermate zodat slechts 2 jaar later 
een tweede robot werd aangeschaft om dan verder door te 
groeien naar 120 koeien. Er werd gekozen voor Packo Full-
wood robots omdat de dealer kortbij woont en snelle service 
in dit geval belangrijk is.

Optimaliseren
Er werd steeds 
gekozen om gefa-
seerd te groeien 
en de stappen niet 
te groot te nemen. 
Vandaag gaat de 
voorkeur uit naar 
optimaliseren i.p.v. 
maximaliseren. 
Vermits de echt-
genote van Dries 
buitenshuis werkt 
als verpleegkundi-
ge, vormt arbeid de 
beperkende factor. 
Enkel de vader van 
Dries komt op zijn 
gezegende leeftijd 
nog dagelijks een 
handje toesteken. 

Voor de rest 
moet Dries het 
werk alleen 
rond krijgen. 
Tweehonderd 
dieren in totaal, 
koeien en pinken 
verzorgen, vindt 
de bedrijfsleider 
het maximum. 
Dit aantal is ook 
afgestemd op 
het grondareaal 
en de haalba-
re hoeveelheid 
mestafzet. 
Dries laat zich 
dan ook graag 
bijstaan door 
specialisten in 
hun vakgebied, 
maar wil tevens overzicht en controle behouden . Zo komt 
iedere maand een dierenarts langs om de drachtige koeien 
te controleren en ook de open koeien boven de 50 dagen 
te scannen. De groep ‘verse dieren’, m.a.w. die in de afge-
lopen maand gekalfd hebben,  worden extra onder de loep 
genomen. Van alle melkgevende dieren wordt de laatste 
MPR-uitslag grondig geëvalueerd. Iedere 3 maand komt 
de klauwverzorger langs. Alle koeien die in de komende 3 
maand worden drooggezet, samen met alle koeien die 80 tot 
170 dagen in lactatie zijn, worden dan verzorgd. De vee-
voederadviseur heeft toegang tot de MPR-gegevens en het 
Robotprogramma en houdt wekelijks contact om eventueel 
bij te sturen. 

Duidelijke strategie
Dries vindt zijn gading in de Amerikaanse genetica. Die geeft 
wat hij graag ziet, nl een hoge productie, veel kilogrammen 
vet en eiwit en vooral een brede koe die veel ruwvoedermelk 
kan produceren en vlot kan kalven. Zes jaar geleden start-
te Dries met het WMS-stieradvies programma. De eerste 
nakomelingen uit deze paringen zitten nu in hun 4de lacta-
tie, waaronder de Mogul-dochter Jaiza (zie foto). Van in het 
begin was Dries voorstander om zoveel mogelijk gesekst 
sperma te gebruiken op zijn beste dieren, zowel op koeien 

    Familie Lauwers-Vanhee uit Gistel  
    Dries, Evelyn, Esmée en Emiel  

     Bedrijfsgegevens:
     - 120 melkkoeien
     - 80 stuks jongvee
     - Jaarproductie 365 dagen: 11.566 kg melk
     - Tussenkalftijd: 394 dagen
     - Inseminaties per dracht bij de koeien: 2,0
     - Inseminaties per dracht bij de pinken: 1,6
     - Gem. afkalfleeftijd vaarzen: 24,4 mnd.
     - Teelten: gras, mais, tarwe en suikerbieten

 Huidig stiergebruik: 
      Phantom, Eisaku, Barclay, Helix, Milford, 
      Renegade, Ronald en Solution      

     Rantsoen: 
      10 kg voordroog gras, 10 kg bietenpulp, 21  
      kg mais , 4 kg bierborstel, 1 kg tarwestro,   
      0,60 kg gerst, 0,25 kg maismeel, 2,5 kg  
      sojaschroot, 0,25 kg mineralen en 1,5 kg  
      eiwitkern.       

Dries met Mogul dochter Jaiza.  

Genetica is de sleutel tot resultaat
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‘‘Genetica is de sleutel tot resultaat, want 
Goeie genetica maakt het verschil.’’

als pinken. Daar tegenover staat het breder gebruik van 
vleesstieren op het ondereind. Bij de koeien bedraagt dit 
aandeel momenteel 60%. Er wordt maximaal tweemaal met 
sx-sperma geïnsemineerd, om daarna over te schakelen 
naar conventioneel. Bij het jongvee wordt 80% met gesekst 
gewerkt en 20% met conventioneel. Recentelijk werd over-
wogen om het ondereind van de pinken te insemineren met 
een Angus-stier. Het beoogde aantal vaarskalveren per jaar 
bedraagt 35 stuks. Vroeger werden nogal wat kalfvaarzen 
verkocht, maar dit pad is nu verlaten. Om het genetisch 
niveau van de dieren te bepalen wordt gebruik gemaakt van 
genomic onderzoek. Genetica is volgens Dries ‘de sleutel tot 
resultaat. Goeie genetica maakt het verschil. Waar voorheen 
de voorkeur uitging naar meer fokstieren in het pakket, 
wordt nu in overleg met fokkerijspecialist Matthias De-
vreese, meer en meer gebruik gemaakt van jonge genomic 
stieren. Dries heeft steeds een breed gebruik gehandhaafd 

in zijn stierkeuze en zal dat nu nog meer doen omwille van 
de risicospreiding. Bij de koeien lopen dochters van Mogul, 
Supersire, Gambler, Farsano, Reflector, Defender en Brad-
nick. In de groep van de gekalfde vaarzen vinden we doch-
ters van Helix, Crank-it, Epic en Brewmaster. De vaders bij 
de pinken zijn: Duke, Uptown, Firebird, Pharo, Reflector en 
Frazzled.

Fokdoel bijsturen
Los van het feit dat Dries een duidelijk doel voor ogen heeft 
en de strategie er naartoe, is het moment aangebroken om 
wat bij te sturen. Met een gemiddelde jaarproductie van 
meer dan 11.500 kg is hij zeker tevreden. Hij wil nu iets 
meer nadruk leggen op gehaltes en ook moeten de koeien 
zeker niet groter worden.  Er wordt meer gelet op speen-
lengte en uiteraard op robotgeschiktheid, waar de maxi-
mumgrens voor achterspeenplaatsing 1,5 bedraagt.

Dries, Evelyn, Esmée en Emiel met Mogul-dochter Jaiza. 
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