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Beste leden,

Opnieuw een mooi jaar-
verslag van een bloeien-
de vereniging. Met veel 
nieuwtjes uit Silvolde  
e.o. maar ook topmel-
kers en beste koeien. 
Belangrijkste wijziging 
op kantoor is dat er op-
nieuw een vervanger is 
voor Theo Hollander. 
Niet dat Johan het niet 

aan kan, maar het werk voor alle kantoor personeel 
bleef groeien (gelijk met het aantal koeien) waar-
door extra hulp welkom was en financieel uit kan. 
Eddy Dieker draait inmiddels al enkele weken warm 
op kantoor om het werk en zijn collega’s te leren 
kennen. Eddy van deze kant veel succes en plezier 
binnen onze vereniging. En voor Theo iets meer tijd 
voor zijn andere hobby’s (kleinkinderen). 
2015 het eerste jaar na de quotering. De stallen wor-
den gevuld en de melktank loopt vol. Eindelijk kan 
de investering in nieuwbouw tot waarde gebracht 
worden. Totdat het woord mega te vaak voorkwam 
in het nieuws, en er nieuwe beperkingen worden 
verzonnen. We hebben met zijn allen weer een grens 
bereikt. 1600 koeien (Wichmond), 11.000 geiten 
Veluwe of zijn het er maar 1100, veel varkens bij de 
fam. Straathof, de pers smult er van. En Nederland 
loopt vol met ???? Agrarisch Nederland moet weer 
sterk worden waar het goed in is, innovatie en geen 
bulkproduct. Moeten wij geen echte minister van 
landbouw hebben i.p.v. een staatssecretaris en meer 
landbouw Kamerleden die ons werk positief over-
brengen, zodat de burger weet wat er speelt op een 
boerderij. Landbouw draagt een groot deel bij aan 
de export en groei van de economie.
De economie die  weer lijkt aan te trekken, hopelijk 
gaat ook agrarisch Nederland hier mede van profite-
ren.  Aanvaardbare prijzen ruim boven de kostprijs, 
zodat we ook kunnen voldoen aan de steeds meer 
eisende regelgeving. Plezier in je werk met een goed 
gevulde beurs en een gezonde familie is toch de ba-
sis om ook nog jaren te kunnen doorgaan. Op zijn tijd 
op vakantie gaan moet dan ook kunnen.
Ik wens jullie nog veel leesplezier en een stijgende 
melkprijs voor 2016. 

Gert Hiddink

UW VOORZITTER ERIK REIJERS AAN HET 
Uw voorzitter Gert Hiddink 

aan het woord

Geachte leden,

Voor u ligt  het jaarverslag 
van Veehouderijbelangen 
Silvolde over het jaar 2015. 
Het jaar 2015 wat een bij-
zonder jaar is geworden 
voor de melkveehouderij. 
Na jaren werd dan eindelijk 
het quotum afgeschaft wat 
resulteert in een behoor-
lijke toename van de melk-
produktie. Helaas is ook de 

melkprijs tot een te laag niveau gedaald met alle pro-
blemen die hier bij horen.
Uw vereniging  is ook het afgelopen jaar gegroeid 
in het aantal leden en melkcontrolekoeien. Voor-
heen ging dit in kleine stapjes maar nu zien we ook 
bedrijven die in één keer een paar honderd koeien 
meer melken. Gelukkig waren we hier op voorbereid 
en zijn we flexibel genoeg om dit op te vangen. Ge-
volg was wel dat het noodzakelijk bleek om het per-
soneelsbestand aan te vullen zodat Theo weer wat 
meer tijd krijgt voor z’n hobby’s. Dit is gelukt met 
Eddy Dieker en Erik Klein Haneveld. Verderop in dit 
jaarverslag stellen zij zich aan u voor. Eddy en Erik 
van harte welkom.
Ook een woord van welkom aan de nieuwe leden die 
in 2015 het vertrouwen aan VVB Silvolde gaven
De stijging van het aantal leden en koeien laat ook 
een positief resultaat zien van uw vereniging.
Op het moment van schrijven hebben we dan ook het 
voornemen om een  terugbetaling te doen aan de le-
den. Hoe 2016 er uit gaat zien kunnen wij ook niet 
voorspellen met alle regelgeving die op dit moment 
nog erg onzeker is. Wat wij wel weten is dat wij ge-
woon doorgaan met de dingen doen waar wij goed 
in zijn. 
In dit jaarverslag hebben we weer de productiecijfers 
en de verslagen van de activiteiten van het afgelopen 
jaar. Met daarbij de 100.000 kg melk en 10.000 kg vet 
en eiwit koeien van het afgelopen jaar. Dit keer aan-
gevuld met een aantal artikelen onder de noemer; ‘In  
de spotlights’ waarbij een aantal van onze leden aan 
het woord komen en vertellen hoe en waarom zij op 
hun bedrijf bepaalde dingen doen.
Ik wens u veel leesplezier en 
een gezond en voorspoedig 2016.

Met vriendelijke groet,
Johan Ruiterkamp   

UW VOORZITTER ERIK REIJERS AAN HET 
Voorwoord van Johan
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Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Eddy 
Dieker, 46 jaar. Woonachtend in Etten. In 1996 ben ik 
getrouwd met José Jansen. Samen hebben wij 3 zoons. 
Thuis hebben we  een jongveeopfok bedrijf van on-
geveer 100 stuks. Verder hebben we nog 3 honden, 3 
paarden, paar schapen en een handje vol kippen. 
Voordat ik weer ben begonnen bij VVB Silvolde heb ik 
de afgelopen 10 jaar bij Gevier Dales gewerkt. Daar-
voor heb ik nog een aantal jaren bij Nijman gewerkt. Bij 
Gevier Dales was ik teamleider over een afdeling van 
zink en koper. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. 
Toen ik de mogelijkheid kreeg om weer bij VVB Silvolde 
te gaan werken was de keuze snel gemaakt. Voordat ik 
bij Nijman begon te werken ben ik jarenlang monster-
schepper geweest bij de VVB Silvolde. Mijn passie heeft 
altijd bij de rundveehouderij gezeten vandaar dat ik de 
mogelijkheid met beide handen heb aangepakt! 
Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan 
de organisatie van de VVB Silvolde en verheug me op 
een leuke samenwerking!

Hallo allemaal,
Voor iedereen die mij niet 
kent; mijn naam is Erik Klein 
Haneveld. Ik woon in Vierak-
ker samen met mijn vrouw 
Tiny. Wij samen hebben drie 
kinderen; Dennis, Esther en 
Matthijs. Tiny en ik hebben 
een melkveebedrijf en runnen 
dat samen met onze dochter 
Esther en schoonzoon Jarno. 
We melken rond de 100 koei-
en en ons jongvee staat op de 
tweede locatie waar Esther 
en Jarno ook wonen.
Esther heeft in deeltijd een baan bij Philadelphia Zorg, 
Jarno werkt bij als ZZP’er en Tiny is gastouder van haar 
drie kleinkinderen. Nu de verbouwing van de jongveel-
ocatie klaar is, heb ik tijd gekregen om enkele keren in 
de week te gaan monsteren. Ook vind ik het interessant 
om verschillende type’s melkstallen in bedrijf te zien.

Groetjes, Erik Klein Haneveld

 
We hebben sinds het vorige jaarverslag weer  
16 nieuwe leden mogen begroeten. Graag heten we 
onderstaande nieuwe leden van harte welkom: 
 
D. Braakman, Laren 
G. Winters, Breedenbroek 
Mts. Harmsen, Vorden 
Mts. Mennink, Vorden 
P. Klein Holkenborg, Zieuwent 
Vof Schepers-Mulderije, Hengelo (Gld) 
Mts. Dijkman, Sinderen 
P. Geurtsen, Ruurlo 
H. Reintjes, Vorden 
A. Platerink, Laren 
Fam. v. Binsbergen, Laag Keppel. 
C en G. Klein Goldewijk, Mariënvelde 
P. Smits, Etten Gld. (start melkvee) 
L.J. Radstaak en Mts. Sasse, Ruurlo 
G.H. v.d. Brink, Aerdt. 
F. Klein-Berends, Winterswijk

 
Nieuwe leden

 
Nieuwe monsternemerEven voorstellen

                                     - - advertentie - -

    V.V.B. staat voor:  
  - Korte lijnen
  - Goede service
  - Verstand van zaken
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Jaarvergadering en videovaarzenkeuring 2015
Op woensdag 25 maart werd de jaarvergadering met 
aansluitend de videovaarzenkeuring gehouden. In 
een goed gevuld Kelrehuus te Kilder opende voorzit-
ter Gert Hiddink om kwart over 8 de vergadering. In 
zijn openingswoord kon hij melden dat het goed gaat 
met de vereniging. Het aantal melkcontrolekoeien en 
leden is het afgelopen jaar  wederom gestegen. Ver-

der bedankte Gert  het personeel voor de grote inzet 
die getoond wordt. Vaak ook buiten de normale kan-
toortijden. De notulen werden goedgekeurd waarna 
de financiën werden besproken en toegelicht door 
Johan. De cijfers zagen er goed uit en er is ook winst 
gemaakt. De winst  wordt toegevoegd aan de reserve.
Ook de kascommissie was tevreden en keurde de cij-
fers goed. Gerard Hettelaar nam afscheid en kreeg als 
dank een zuivelmand aangeboden. Harrie Zents stel-
de zich kandidaat als nieuw kascommissielid. Dit jaar 
waren er geen bestuursleden aftredend en dus was er 
deze keer geen bestuursverkiezing  nodig.

Na de mededelingen en de rondvraag had het bestuur 
nog een verrassing voor Theo. Ter gelegenheid van 
het bereiken van de 65 jarige leeftijd werd hem een 
mooi cadeau aangeboden.
Aansluitend werd de videovaarzenkeuring getoond, 
die met grote belangstelling werd gevolgd. Naast de 
beoordeling door de jury mochten de leden ook hun 
stem uitbrengen en zo de publiekskampioen bepalen.

Thea Dekkers had bijna dezelfde uitslag als de jury 
en mocht hiervoor een zuivelmand in ontvangst ne-
men. Tot algemeen kampioen werd gekozen de vaars 
van Femke Dekkers en de publiekskampioen werd de 
vaars van de familie Diersen. Hieronder de volledige 
uitslag in de verschillende categorieën.
Na de prijsuitreiking openden de prijswinnaars het 
buffet waarna het nog lang onrustig bleef in het Kil-
derse  dorpshuis.  De uitslag is als volgt:

Kruislingen:  1a Jeroen Jansen  
  1b André Walvoort
Roodbont: 1a Hendrik-Jan Middelbrink
  1b Fa Terkuis
Zwartbont:  1a      Femke Dekkers
  1b        Gert Jan Garritsen
Beste uier:  1a      Janneke Diersen
  1b       Hendrik Jan Middelbrink
Toilet:    1a     André Walvoort
Runner-Up   Femke Beeftink
Algemeen Kampioene: Femke Dekkers
Reserve Kampioene: Hendrik-Jan Middelbrink
Publiekskampioene: Familie Diersen 

Onze dank aan Ben Aagten die 
Hugo Westerveld heeft vervan-
gen bij het filmen. Tevens dank 
aan de jury Henk Gielink en 
Pascal Klein Holkenborg. Niet 
in de laatste plaats dank aan 
jullie inzenders. Samen maken 
jullie de rondgang tot een heel 
prettig gebeuren. Knap wat jul-
lie aan kwaliteit aan de jury en 
aan de zaal hebben laten zien. 
Voor volgend jaar, laatst januari 
of begin februari, zijn de eerste 
opgaves al weer binnen. Leden 
laat je horen, we maken er sa-
men weer wat moois van. 
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                                     - - advertenties - -

   Dank aan 
                      Veehandel Gerard Pelgrim, 
ook hij zorgt voor vervoer tijdens de  Farm Country Fair. 
Een eerlijke partner in de handel: Veehandel Pelgrim,  
Hommekenseweg 2,  7075 EN  Etten 
Tel.: 0315-324104  /  06-20493249

Ruma dealer
Richard Spexgoor
Reindersweg 7
7136 KE  Zieuwent
Tel.: 06-25127550
www.ruma-software.nl

Uw adres voor uw computer en
agrarische software

    Oma vertelt:
het is iedere cent 
die telt,wilt u niet 

verliezen, dan moet 
u voor RUMA 

kiezen
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In de spotlights

Familie Kloosterboer 
Voorst bij Zutphen
Ons jaarverslag kent inmiddels de traditie dat het niet 
meer een boekje is met alleen cijfers en statistieken. 
Persoonlijke verhalen over gebeurtenissen, bedrijfs-
voeringen of fokkerij worden graag gelezen. Of we 
nu de woorden schrijven ter condoleance, felicitaties, 
100.000 kg.koeien of 10.000 kg.vet/eiwit, we ervaren 
dat we over ieder bedrijf wel een verhaal zouden wil-
len schrijven. Het is mooi te ervaren hoe ook net als 
nu in (barre) tijden, we in een heel enthousiaste sec-
tor mogen werken. Dit enthousiasme ervaren we ook 
bij de familie Kloosterboer. Hier worden veel dingen 
anders gedaan dan regulier bij de meeste van onze 
leden. Via een soort interview willen we onze leden 
laten mee proeven wat jullie anders doen en toch heel 
veel arbeidsvreugde weten uit te stralen.
Wie zijn jullie en wat is de historie? “We zijn Henrie 
en Jokelien Kloosterboer. Samen zijn ze de ouders van 
Stef (12), Gijs (11) en Diewke (10). Ondertussen zijn 
Henrie’s ouders, Gerrit en Rikie ook aangeschoven.
Vaders opa kwam in 1916 hierheen, je kent dat wel: 
kippen, varkens, koeien. In 1972 trouwde Gerrit met 
Rikie. Niet de ‘minste’ boerendochter van Ruessink 
(Roodheuvel) in Toldijk. We begonnen met 18 koeien 
op de grup. In 1976 kwam er een ligboxenstal voor 52 
koeien. Melken in een gesloten tandem 2x2. Dit werd 

al al snel te klein en kwam er 2x4. De ontwikkelin-
gen gingen gestaag door. Rentesubsidie, velen ken-
nen dat nog. Daarna kwam Henrie, 18 jaar er bij in 
de maatschap, eerst voor 2 of 3 dagen thuis werken, 
later werden dat 4 dagen. Dat was voor vader Ger-
rit de tijd om eens wat anders te gaan doen in zijn 
leven. 15 jaar lang was Gerrit buschauffeur. In 2000 
kwam er een stal bij en kwam de totale ruimte uit op 
98 koeien, inclusief jongvee. In december 2007 is er 
een melkmaatschap begonnen. Het aantal melkkoei-
en ging in één dag van 60 naar 95. Het jongvee ging 
deze dag in opfok. Ruilhandel dus.” Toen is ook een 
stal bijgebouwd met een 2 x 10 60 graden melkstal, 
oplopende wachtruimte en een separatieruimte. 
Henrie: “Ik dacht, dit is het einddoel maar in 2011 
begon het te kriebelen, best veel vrije tijd. In 2013 is 
er bijgebouwd voor 100 koeien, dit werd een stal met 
zandgestrooide boxen en een dichte vloer. 
Maar dan de vraag: waarom drie maal daags melken? 

Henrie: “Op de eerste plaats melk ik graag, maar in 
2008 heb ik tegen Jokelien gezegd: “Als ik geen vrouw 
en kinderen had ging ik 3x daags melken”. Jokelien 
bekeek het nuchter en zei: doe het maar, je bent het 
na 3 weken toch spuugzat of het wordt het nieuwe 
melken. De eerste twee jaar hebben we het alleen in 
de winter gedaan ivm de wintertoeslag die er toen 
nog was. Inmiddels melken we al 4 jaar 3x daags. 
Vorig jaar zijn we van november tot maart gestopt, 
want de overschrijding liep de spuigaten uit. Ik zeg 
wel, dat was voor mij een slechte tijd. Ik vind het nog 
steeds heerlijk, we hebben samen de juiste uren  om 
ons gezinsleven samen te delen. In de spitsuren ben 
je dan ook binnen.” Ook heb je natuurlijk een leuke 
extra productie en betere uiergezondheid. Sinds twee 
jaar zijn er twee vaste melkers die allebei 2 melkin-
gen voor hun rekening nemen, de rest melk ik zelf.
Een tevreden gezin en een tevreden melker. 
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Dan de hennepteelt? We maaien altijd heel jong gras 
en voeren best veel natte bijproducten. Daarom moe-
ten we altijd structuur bijvoeren. Eerst deden we 
graszaadhooi, koolzaadstro of luzerne, maar hadden 
altijd broei in het gevoerde rantsoen omdat we volle-
dig TMR voeren. “Via een artikel in een vakblad over 
hennep (niet meer dan 3 bij 3 cm) zijn we afgereisd 
naar een proefveld. Dit stelde niets voor want het was 
maar 5x5 meter, werden we dus ook al niks wijzer 
van. We zeiden tegen elkaar: we doen het gewoon! Je 
moet wel een loonwerker vinden die het wil oogsten 
want dat is op zijn zachtst gezegd een ramp als je het 
nog nooit gedaan hebt. Je kunt het inkuilen en via de 
mengwagen mengen. Het heeft nog meer voordelen. 
Het ruikt lekker fris en broeit niet in het rantsoen. 
Je zaait het goedkoop met een tarwe zaaimachine. Je 
hoeft het gewas niet te spuiten. Je oogst het vroeg. Je 
kunt dan nog drijfmest aanwenden en gras inzaaien 

en het heeft een flinke opbrengst. Maar nogmaals, het 
moet passen met je graskuil. Bij gras heb je 1000 of 
meer VEM, bij hennep maar 500. Bij ons past het om-
dat ik bij het grasmaaien en het voeren het randje op 
zoek.”
Henrie, Rikie en Gerrit: bedankt voor de ontvangst. 
Veel waardering heeft onze VVB voor mensen die zo 
positief in het leven staan. Gerrit, je wordt al een aan-
tal jaren geplaagd met de gezondheid, maar ondanks 
dat, altijd bezig met hand en span diensten.  Ook heb 
je altijd even tijd voor een praatje. Jokelien, je was tij-
dens dit interview afwezig maar je doet de boekhou-
ding, verzorgd de kalveren en bent een goede raads-
vrouw. Knap zoals jullie het doen!

Uiergezondheid award 2014 voor 
Anja en Henry Steverink, Silvolde.
Anja en Henry met hun bedrijf  ‘de Sleeg’ in de Sleeg 
te Silvolde, hebben we in onze jaarverslagen 9x mo-
gen feliciteren. 1x met 10.000 kg.vet/eiwit en 8 x 
met 100.000 kg. melk. Dit jaar niet alleen met de 9e 
100.000 kg. koe (nr.13 bij de 100.000 kg. koeien) maar 
ook het winnen van de award 2014 voor uiergezond-
heid was een reden om bij hen op de koffie te gaan. 
Naast onze felicitaties willen we natuurlijk graag we-
ten hoe jullie het redden? 10x een oorkonde en dan nu 
de award voor uiergezondheid? “De veeartsen nomi-
neren uit hun klanten veehouders en geven die op bij 

het Nederlands Centrum voor Uiergezondheid. Zij 
gaan daarmee aan de slag en bepalen wie wint. Het 
behalen van dit resultaat is een scala aan schakels 
waar je een ketting van kunt maken. Het begint met 
liefde voor je vak en je dieren”. Dat laatste beamen 
beiden. Bij de vraag: doet het bij jullie de fokkerij, 
kunnen we niet onvermeld laten dat Anja en Henry 
gelijke inbreng in hun bedrijfsvoering hebben. “Fok-
kerij is bij ons melk en inet. Inet is het enige getal waar 
een € voor staat. Maar we zeggen er bij, inet is niet 
heilig. Wij zoeken all-round stieren met goede benen 
en kruisen (ligging), melk en inet.  Betaald wordt de 
melk op kilogrammen vet/eiwit niet op procenten. 
Het liefst gebruiken wij, zo ze dat noemen, bewezen 
stieren maar we schuwen beperkte Geonomics niet.” 
Onze opmerking is, hoe zijn de vracht aan cijfers die 
van een stier op papier worden gezet nog voor een 
gewone boer te vertalen. Dan jullie nominatie met als 
resultaat de award 2014.
“In het verleden”, zo vertelden jullie, “hadden we 30 
tot 40% mastitis. Er waren geen aanwijsbare oorza-
ken te vinden. Wel was het onze onzichtbare vijand. 
We zijn 10/15 jaar geleden preventief gaan werken. 
De stier Celsius en Sunny Boy waren geen sterke troe-
ven op het gebied van uiergezondheid. Toen het cij-
fer uiergezondheid kwam, hebben we dat zwaar laten 
meewegen. Geen stier gebruiken die onder de 100 zat. 
In de oude stal gingen we al vaker over de roosters 
en deden ook vaker de boxen. We gingen sneller koei-
en opruimen die na behandeling zich weer opnieuw 
melde. De grootste verbetering is gekomen in onze 
nieuwe serrestal. De stal met de drie LLL’s: licht, lucht 
en liefde. Geen overbezetting meer. Overbezetting is 
vergif en door de 2e robot zijn er geen wachttijden 
meer. We zijn blij met onze investering, de koeien 
gaan naar buiten en we hebben gedroogde mest in 
de boxen. Ons huidige celgetal is 50/60, het hele jaar 
rond. De ingebouwde geleidbaarheid is voor ons een 
heel belangrijk getal. Hoge geleidbaarheid in combi-
natie met lagere melkgiften is ‘smeren’. Eerst smeren, 
niet overbehandelen, twee behandelingen driespeen 
of koe weg. Liefde voor je vak is ook op tijd afscheid 
moeten nemen.
Anja en Henry, onze felicitaties voor gezin en bedrijf. 
Leuk om twee zulke enthousiaste mensen te mogen 
interviewen en te feliciteren. 
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Topkuil 2015 voor Arnold van 
Schriek, Netterden.
Was een aantal jaren geleden Harrie Driessen er dicht 
bij, dit jaar is het Arnold van Schriek gelukt de eerste 
prijs te bemachtigen. Het winnen van die prijs is niet 
alleen een kuilmonster en klaar. Nee, er zit een ver-
haal achter. Dit verhaal wil Arnold, door ons gevraagd, 
graag aan u uitleggen. Arnold: “ik ben geboren in Zed-
dam. Door de aanleg van fietspaden en het vinden van 
een koper zijn we verhuisd naar Azewijn, Later, door 
vrijwillige gronduitruil zijn we in Netterden terecht 
gekomen. Daar is nieuw gebouwd. Vader en moeder 
zijn in Zeddam gaan wonen. Ik heb Monique leren 
kennen en twee jaar later, in 1998 zijn we getrouwd. 
We hebben twee kinderen Gijs en Iris.” Monique niet 
van boerenafkomst, is helemaal boerin. Monique: “Ik 
ben altijd erg gek op dieren geweest, maar mijn op-
leiding en mijn werk was bejaardenverzorgster. Mijn 
opa was wel boer in Didam, dus via de genen ben je 
er toch een beetje mee besmet. Arnold; “Ik heb naast 
lager- en middelbaar agrarisch onderwijs, me ver-
diept in bedrijfseconomie en diverse andere cursus-
sen waaronder de spuitlicentie. Naast ruim 60 melk-
koeien en bijbehorend jongvee hebben we als tweede 
tak een loonwerkbedrijf. Loonspuiten neemt daarin 
een belangrijke plaats. We spuiten gras, maïs en alle 
graansoorten. Daarnaast, voor zover de tijd het toe-
laat, doe ik alle werkzaamheden die ik alleen kan 
doen. We hebben een eenmansloonwerkbedrijf. We 
hebben veel vaste klanten en onze zoon Gijs heeft ook 
interesse in het gehele bedrijf. Dan onze hoofdtaak, 
de koeien. We hebben momenteel 38 ha. waarvan 31 
ha grasland en de rest maïs. Met ongeveer 60 koeien 
melken we 5,5 ton melk. De maïs op onze kleigrond 
staat op gescheurd grasland. Ook dit jaar was dat zo. 
Drie keer hebben we beregend en ze bracht 55 ton 
per hectare op. Ik zaai altijd rassen met een zeer hoog 
zetmeelgehalte, gezien het aandeel maïs in ons rant-
soen. We kopen geen maïs aan, want we hebben gras 
genoeg en gras opstapelen en dan maïs voeren vind ik 
economische niet interessant. Maïs is overigens een 
gewas dat roofbouw pleegt op de grond. Twee of drie 
jaar maïs en dan weer gras. Het grasmengsel dat we 
zaaien bestaat uit Engels raaigras en Timothee, in de 
verhouding van 85% om 15%. 70% van onze weiland 
is jonger dan 4 jaar. In een lezing niet zo lang geleden 
werd gezegd dat 55% van ons huidige grasland in Ne-
derland botanisch niet geschikt is voor het melkvee. 
Vaak zie je percelen met veel zuring en paardenbloem, 
dit heeft geen voederwaarde en droge stof opbrengst. 
Mijn mening is dat grasland iedere 5 jaar vervangen 
moet worden. Dat zal niet iedereen delen. Toch kan 
het uit. Ik ken iemand in de polder die iedere twee 
jaar vernieuwd en 18 ton droge stof van de hectare 
haalt. Hij zit ruim 8 ton boven het gemiddelde. Zelf 

zitten we met ons relatief jonge grasland op 14 ton 
droge stof. Dit komt vooral doordat de nieuwe rassen 
genetisch beter zijn in droge stof en voederwaardeop-
brengst. Dit wil zeggen, er is op grasland beheer nog 
veel winst te halen in Nederland. De kringloopwijzer 
zet de maatregelen om in resultaat. Wij zijn een pi-
lotbedrijf van ‘evenwicht bemesting fosfaat’. Door de 
hoge efficiëntie kon ik in 2014 binnen mijn fosfaat-
plaatsingsruimte 15 koeien meer houden. Dit geeft 
kansen voor uitbreiding. De sleutelwoorden voor de 
komende jaren is, volgens mij, optimalisatie en effici-
entie, om veel melk per hectare te kunnen realiseren. 
Dan het fosfaatverhaal. Ik heb altijd gezegd, het melk-
quotum moet blijven. Natuurlijk Europees. Al is dat 
nog niets gezien de wereldproductie. Nu krijgen we 
een fosfaatquotum. Dit geeft ook weer kansen. Je moet 
kennis vergaren. Kennis over efficiëntie  en optimali-
satie, ik kom er vaak op terug, te verhogen. De grens 
van fosfaatverlaging is echter voor de gezondheid 
van ons vee duidelijk bereikt. Alles op te lossen met 
een fosforbolis lijkt ons niet de weg. De onttrekking 
van fosfaat door de gewassen wordt te weinig aange-
vuld. Wat ik ook graag wil benoemen is het strooien 
van kali. Kali zorgt voor de waterhuishouding van de 
plant en het opnemen van de mineralen. Het winnen 
van de beste kuil award is meer dan een kuilmonster, 
4 jaar ervaring in de kringloopwijzer leert, dat kunst-
mest gift in het voorjaar in twee keer moet gebeuren. 
Zo vroeg mogelijk beginnen maar niet eerder dan 
dat de wei het toelaat. De eerste kunstmestgift komt 
voor de drijfmest. Ik let nooit op de T-som of welke 
berekening ook. Het moet er goed aan zijn, zowel de 
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dag als de nachttemperatuur moeten voldoende zijn. 
Ga niet beginnen als er oneffenheden of zelfs sporen 
van komen.Na de drijfmest de tweede gift stikstof ± 
3 weken na de eerste gift. Onkruid duld ik sowieso 
niet en mollen proberen we ook zoveel mogelijk weg 
te vangen, want zand voeren, ja, het schuurt de maag 
maar levert niets op. De onkruidbestrijding doe ik 
zelf. Dan het kuilen: Ik maai als het weer goed lijkt 
en het gras zo lang is dat er ook stengel mee gekuild 
kan worden. Wij maaien de eerste snede in één keer. 
Dat wil zeggen er mag een halve dag tussen zitten met 
maaien als het heel hard droogt. Het mag nl. niet zo 
zijn dat het eerste niet droog genoeg is en het laat-
ste kurkdroog, we streven na een homogene kuil wat 
betreft droge stofgehalte. Standaard doen we er altijd 
een toevoegmiddel bij. Dit scheelt uit ervaring 1 kg. 
kracht voer per koe, per dag. Door een toevoegmiddel 
verbeterd de omzetting in de kuil en kan het VEM-ge-

halte met 40 gram per kg. droge stof doen stijgen. 
Op de kuil hebben we van alles geprobeerd: banden, 
dekzeil met sjorbanden, dubbel plastic en waar we 
op terug zijn gekomen is gewoon zand. Maar wat ik 
zeker niet onvermeld wil laten is geluk. Je moet ook 
geluk hebben. 4 uur zon kan het verschil maken. 
Onze winnende kuil bevat ± 970 VEM, 170 DVE en 
een verteringssnelheid van 4,3. Nog een tip tot slot. 
De dag die rondom de prijsuitreiking werd georgani-
seerd was bijzonder leerzaam. Het is voor iedereen 
toegankelijk na aanmelding. Een echte aanrader! Een 
ieder bedankt voor de leuke attenties die we moch-
ten ontvangen en veel succes voor volgend jaar.”
Monique en Arnold, volgend jaar komen jullie weer 
in ons jaarverslag. Jullie 1e 10.000 kg. vet/eiwit koe 
is een feit. Dan gaan we jullie koeien kant belichten 
waar vader Jan zijn liefde en specialiteit in had. Voor 
dit jaar: onze felicitaties met deze bijzondere prijs.

Natuurlijk hoornloos is de toekomst.    

Het is niet onwaarschijnlijk dat, in navolging van het verbod op bijvoorbeeld het couperen van staarten bij 
dieren en het snavelkappen bij kippen, ook het onthoornen van kalveren verboden gaat worden. 
U kunt alvast voorsorteren op deze ontwikkeling door gebruik te maken van 
de hoornloze  Fleckvieh-kruisingsstier Rasputin PP (75 % FLV/25% HF)
Rasputin PP is een Rally-zoon uit de Solo-dochter Dairy-power Conchita 43 Pp.
Produktie M: 2.01 290 dgn    6438 kg 4.06% V  3.57% E   LW   98
                          3.00 295 dgn    9350 kg 3.96% V  3.76% E   LW 124
                          3.11 305 dgn 10411 kg  4.01% V  3.76% E   LW 116  (vsp. 305dgn prod.)

MM (Dairy-power Christa 19) was een zeer melkrijke Topspeed Gogo-dochter voorzien
van een goed exterieur en met een levensproductie van ruim 105.000 kg  (gem. LW 111)
Rasputin PP : *  is  een goed ontwikkelde, correct gebouwde stier met een goed beenwerk.
                             *  is homozygoot hoornloos, d.w.z. alle nakomelingen zijn hoornloos.
                             *  heeft een goede bespiering en kan zo zorgen voor extra kracht bij
                                 paring met HF-koeien.
                             *  is de eerste in Nederland gefokte hoornloze Fleckviehstier, die binnenkort
                                 voor KI beschikbaar is.                             
Voor meer info:   Bertus Doppenberg  (06-20999280)
                                 Wim Leneman            (06-28749637)
                                 KI de Toekomst (Ben Meijerink  06-13485036 )

V.V.B. Silvolde
voor persoonlijke aandacht

- - advertentie - -
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1. Greet 022 van Leijzer 
Veeteeltbedrijf te Etten.

Niet de eerste en zeker niet de 
laatste keer zijn we met onze fe-
licitaties naar de Tappenweg te 
Etten gegaan. Hier is door een 
grondige renovatie en nieuw-
bouw een pracht bedrijf komen 
te staan. Rick, bij veel lezers bekend, is mededirecteur 
van loon- en grondverzetbedrijf ‘Meiland’, naast Greet 
022 willen we jouw en je gezin van harte feliciteren met 
deze niet geringe facelift. De uitbestede jongvee opfok is 
inmiddels weer in eigen beheer en ook met de bouw van 
de jongvee opfokstal is een degelijk stuk werk gereali-
seerd. Op de zeer druk bezochte open dag waren wij he-
laas verhinderd maar het aantal bezoekers oversteeg 
ruim  de verwachtingen. De feestavond die jullie gaven 
voor het 25 jarig jubileum voor Frenk Wellink was ook 
zeer geslaagd. Frenk is er medeverantwoordelijk voor 
dat Greet 022 haar 100.000 kg. in 12 lijsten wist vol te 
maken. De nog zeer vitaal in haar vel zittende Greet is 
een Proud-dochter. Gestart in 2002 met een 1e lijst van 
8.627 kg. en een lactatiewaarde van 117. Op lijst 9 had ze 
een lw. van 56, maar ze mocht blijkbaar blijven lopen. Ze 
begint waarschijnlijk in te zien dat ze op moet passen. 
Lijst 11 had ze een lw. van 64 en op de huidige lijst staat 
ze op 106. Zo zie je maar weer: ‘geduld is een schone 
zaak’. Familie Leijzer en Frenk van harte proficiat.

2. Welsink Wiebregje 198 van de familie 
Berendsen uit Halle.

Een jaarlijks terugkomend gebeuren op het bedrijf van 
de familie Berendsen uit Halle. Dit jaar is het Welsink 
Wiebregje 198. Aan de naam leiden we af, dat ook dit 
keer de geboorte en de opfok heeft plaatsgevonden op 
het bedrijf Gesink uit Sinderen. Het is niet de eerste keer 
dat we hun naam noemen en ze in de felicitaties betrek-

ken. Wiebregje 198, zoals zoveel 100.000 kg. koeien is er 
een met een heel eigen karakter. Arjan, je liet het tot op 
heden niet gebeuren om ze niet aan de halster voor te 
brengen, maar dit jaar doen we het met een foto vanuit 
het strohok. In 8 lijsten met rond de 4% vet en 3,35% ei-
wit behaalde jullie met de in oktober 2004 geboren Dool-
hof December telg de 100.000 kg. 16 inseminaties waren 
nodig om 8 kalveren te verwekken, maar ze heeft geen 
van haar nakomelingen meer om haar heen. Op de vraag 
aan Arjan: “wat is het fokbeleid om zo vaak een oorkon-
de te ontvangen” is zijn antwoord: “gewoon, niets”. Wij 
zijn met de bedrijfsinspectie gestopt, paringsadvies: het 

zal allemaal wel. 
We maken ons vat 
leeg, kopen niet te 
duur in van één 
of twee stieren 
met bloedlijnen 
die niet te veel in 

de stal lopen. Klaar! Goede huisvesting en verzorging, je 
doet je best’. Maar met een gemiddelde leeftijd van 4.06 
halen ze dit resultaat lang niet allemaal. Gerrie, Jan en 
Arjan met jullie gezinnen van harte proficiat.  

3 en 4. Hietveld 520 en Hilda 43 van de 
Familie Jansen uit Baak.

Voor het eerst mogen wij, met maar liefst twee oorkon-
des naar de Toverstraat in Baak. Jeroen en Ruben Jansen, 
geweldig om jullie te mogen feliciteren met 2x 100.000 
kg. Trouwe lezers zijn jouw, Ruben, in ons jaarverslag van 
2013 al tegen gekomen bij de foto’s van de voorgebrachte 
vaars met de videovaarzenkeuring. Dit meedoen geeft al 
aan dat we met enthousiaste veehouders te maken heb-

100.000 kg. koeien
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ben. In 2005 kochten 
jullie Hietveld 520, 
de in 2001 geboren 
Lentini-dochter. Zij 
kwam uit een 50% 
Brown Swiss moeder. 
Haar eerste lijst heeft 
ze bij Kornegoor in 
Vorden gemaakt. 
Doordat deze lijst 
geen officiële  erken-
ning heeft staat ze 
niet afgedrukt, maar 
Hietveld heeft ze wel 
gemaakt en verdiend 
zeker een oorkonde. 
9 lijsten met laag vet 

maar wel een hoog eiwit zullen haar zeer waarschijnlijk 
niet tot 10.000 kg. vet/eiwit brengen. 
Ook Hilde 43, geboren 26 oktober 2000 als Barmentloo 
Beejee-dochter wist in elf lijsten met geweldige gehal-
ten 100.000 kg. vol te maken. De liefde voor koeien toont 
de foto waar een vaars kampioen werd bij roodbont op 
de fokveedag te Hummelo. We zien Jeroen hier in zijn 

jeugdjaren.
Inmiddels, Jeroen ben jij met je gezin het 4e geslacht 
Jansen aan de Toverstraat en Ruben als opvolger. Jullie 
hebben de wens om in de nabije toekomst 120 koeien 
te gaan melken en wat minder jongvee te houden. Hoe 
het gaat? De toekomst zal het leren. Dit jaar een 128e 
plaats binnen onze VVB met een gemiddelde leeftijd van 
5.03, 8.680 kg. melk, 4,40% vet en 3,54% eiwit. Dat is 
heel netjes. VVB Silvolde feliciteert jullie Annet, Jeroen, 
Marinthe, Ruben, Davi en Claudet. En we gaan er vanuit 
nog jaren prettig te mogen samenwerken en toch ook 
eens met een lauwerkrans voor een 10.000 kg. vet/eiwit 
koe het erf op te mogen rijden. 

5 en 6. Bloemena Dora 182 en Bloemena 
Koerier’s 10 van Meppelink-Hofman, Beltrum.

Ruim een jaar mogen we nu de melkcontrole verzorgen 
op het bedrijf van Jeanette en Joost Meppelink-Hofman. 
In ons eerste jaar mogen wij meteen 2x met een appel-
taart en een oorkonde komen.

Op de eerste plaats 
natuurlijk dank 
voor jullie vertrou-
wen dat jullie ons 
geven en uiteraard 
de felicitaties met 
Bloemena Koerier’s 
10 en Bloemena 
Dora 182. Twee 
keer, en dat zien 
we aan de bedrijfs-

naam, eigen fok. Een bijzonder bedrijf. Al bij de toegang-
slaan zien we jullie gastvrijheid. Een tafel met een paar 
stoelen waar mensen kunnen gaan zitten om te genieten 
van de omgeving met op de achtergrond een bedrijf waar 
je bij wijze van spreken van de vloer kunt eten. Jullie, 
van oorsprong MRIJ bedrijf, bezit momenteel heel veel 
eenkleurige runderen. MRIJ werd HF. Terugkruisen met 
MRIJ leverde alleen veel te vette koeien op. Brown Swiss 
bleek bij jullie prima te passen. De kalverhandel levert 
nog steeds geen problemen op. Melksnelheid, wat vaak 
negatief in het nieuws kwam, is bij jullie niet aan de orde. 
Ook is het oppassen dat je de breedte er in houdt, zo ver-
telden jullie me. ‘We gebruiken stieren die zich al bewe-
zen hebben’. Zeker, het komt wel eens tot probleempjes, 
maar dat is meer  na een geslaagd feestje. Dan zit je ’s 
morgens wel eens met je melkstel op een plek zit waar 
geen uier zit. 

Dora 182 behaalde op 24 november 2014 de 100.000 
kg., jullie 2e. Dora 182, een Lord Lilly-dochter liet elf na-
komelingen na, 7 x mnl. en 4x vrl. Daarvan zijn Dora 184 
(nog in productie met een lw. in 4 lijsten van gemiddeld 
70) en de pink Dora 187 nog over. Rond de 10.000 kg. 
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per jaar met prima gehalten blijft de lw. van Dora 182 
gemiddeld ver onder de 100. Dat bewijst hoe prima er 
bij jullie gemolken wordt. Doordat ze super vruchtbaar 
was blijft zo’n koe ook bij jullie mooi lopen. Ook met de 
vruchtbaarheid van Koerier’s 10 was niets mis. 
Geboren in december 2003 wist ze uit 14 inseminaties 8 
nakomelingen op de wereld te zetten. 4 x mnl. en 4 x vrl. 
Twee van de 4 vrl. zijn nog aanwezig. In 8 lijsten 100.000 
kg. met prima gehalten, kwam ook Koeriers lw. 2x boven 
de 100. Jeanette, Joost, Roos en Jasmijn, knap, zo’n vak-
manschap en uitstraling. Proficiat.

7. Koosje 45 van de Mts. Dijkman-ter Mors uit 
Ruurlo.

Een prachtige gezinsfoto met papa/opa Marinus, en 
moeder/oma Ceycile, Jan Willem met Koosje 45 en zo 
uit de slaap geplukt Marcha (nachtdienst) en Tess (mid-
dagslaap). Familie Dijkman, wat prachtig jullie eerste 
100.000 kg. koe. Het kon toch ook niet uitblijven. Sinds 
jullie komst, nu inmiddels al bijna 6 jaar geleden weten 
jullie altijd de top 20 van het rollend jaargemiddelde te 
behalen. Dit jaar 17e, met 42 afgesloten lijsten 4.07, 9331 
kg. melk, 4,69% vet en 3,64% eiwit. Dat zijn gehalten. 
Daar kan een zuivel wat mee. Naast een druk bestuurlijk 
leven, actief in het onderwijs en een loonbedrijf, komen 
de koeien zeker niet op de laatste plaats. Koosje 45, ge-
boren 17 januari 2003, als dochter van Kievest Welper, 
uit Koosje 37 (Vero Piramide). In mijn omschrijving is 
het een koe, prachtig in balans met een blakende ge-
zondheid, een prima uier en voor haar leeftijd, geweldi-
ge klauwen. Als er zich geen problemen aandienen moet 
ze voor de 10.000 kg. vet/eiwit kunnen gaan. Toch zijn 
jullie qua fokkerij een andere weg ingeslagen. De HF’s 
werden te smal. Ferti Plus had en heeft stieren die aan 

jullie wensen voldoen. Zweeds roodbont was al eens 
geprobeerd maar de nakomelingen waren veel te smal. 
Ook Brown Swiss gaf problemen met het afkalven. Het 
is Fleckvieh geworden. Ook Koosje 45 is vanaf novem-
ber 2009 geïnsemineerd met Fleckvieh. Twee Fleckvieh 
nakomelingen zijn nog op jullie bedrijf. Op de vraag: hoe 
redden jullie het met een gewone oude stal met Weelink 
voerhek en zo veel kruislingen om toch zo’n hoge pro-
ductie te halen zeggen jullie: ‘nou we hebben zelf 40% 
maïs en 60% gras. Gelre IJsselstreek maakt daar voor 
ons een passende brok bij. Maar ontzettend belangrijk is 
het inkuilen in één keer, niet steeds de kuil losmaken en 
nog belangrijker, neem de tijd om een kuil aan te rijden. 
Ons loonbedrijf doet dat’. Een afsluiting met sluikrecla-
me maar vooral de hartelijke felicitaties van jullie VVB. 
Op naar de 10.000 kg. vet/eiwit.

8. Klara 21 van de familie Geurtsen, Ruurlo.
De laatste jaren gebeurd het ons gelukkig regelmatig dat 
we felicitaties mogen brengen bij veehouders die VVB 
Silvolde hun het vertrouwen hebben gegeven. Els, Paul 
met de zonen Robbin en Paul en dochter Carmen Geurt-
sen uit Ruurlo zijn er dit boekjaar één van. 
Klara 21 sloot zich aan bij de 4x 100.000 kg. koeien die 
haar voorgingen. Of ze voor jullie de 2e 10.000 kg. koe 
gaat worden wachten we maar af. Paul en Els, onze felici-
taties niet alleen voor Klara maar ook voor jullie. Omdat 
we elkaar nog niet al te lang kennen vuur ik natuurlijk 
na het maken van de foto’s een paar vragen op jullie af. 
Jullie wonen aan de weg Ruurlo/Groenlo. We hebben 
jullie bedrijfsontwikkeling een aantal jaren zien groeien. 
Vaak gedacht: daar moeten we eens aangaan, maar het 
ontbreekt je dan aan de moed om het daadwerkelijk te 
doen. En zo ineens, mogen we toch de melkcontrole ver-
zorgen. Een prachtige nieuwe stal, met Robbin en Jeroen 
die beide graag door willen, een prachtgegeven voor de 
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toekomstige jaren. Jullie bedrijf is vanaf de 70-tiger jaren 
van jullie. Eerste hebben jullie hier varkens, vleeskui-
kens en koeien op gehouden. Nu zijn er ruim 100 melk-
koeien en 70 á 80 stuks jongvee. De wens is uit de eigen 
opfok naar 150 melkkoeien te groeien. Robbin en Jeroen 
blijven grotendeels nog buiten het bedrijf werken, maar 
petje af zo bij jullie de veestapel erbij loopt. Jullie werken 
met het Triple- A systeem en Stefan Temmink begeleid 
jullie bij het stieradvies. Nu ik jullie bedrijf en koeien heb 
gezien weet ik dat Klara 21, een Dixellen Design-doch-
ter uit een Celsius moeder, niet de laatste zal zijn in de 
100.000 kg. serie. 9 kalveren, 5 x mnl. en 4 x vrl. 2 doch-
ters zijn nog aanwezig. Het is te hopen dat ze nog weer 
drachtig wil worden want ze is nog erg vitaal. Familie 
Geurtsen, onze hartelijke felicitaties en een woord van 
dank voor jullie vertrouwen. Wij doen ons best.

9. Marja 29 van de familie Jansen uit Zieuwent.

Met voor jullie de 4e oorkonde gaan we naar Zieuwent. 
Dit keer voor een blaarkop. Nico: “Ja, dat zit zo. Ik kocht 
in Wehl (onze toenmalige woonplaats) van de Klop (en 
dan zullen de lezers in Wehl en omstreken weten dat 
hier handelaar Kloppenburg wordt bedoeld) vijf vaarzen  
die kwamen van Tonnie Giesen aan de Slagenweg, Marja 
29 is daar nog een nakomeling van.” Marja, geboren op 4 
maart 2003 is geen blaarkop meer want vader Archibald 
en opa Cash zijn met grootvader Lancia puur HF. Toch 
heeft ze haar witte kop met bril weten te behouden. Jul-
lie kinderen Nardy,  Roel en Iris waren er altijd als de kip-
pen bij als er uit Marja’s stam weer een geboorte plaats-
vond. Altijd weer nieuwsgierig of er een witkop geboren 
zou worden. Liny en Nico jullie hebben gewaarschuwd 
om jullie niet de hemel in te prijzen, Nico: “ze zeggen dat 
daar ene Peterus woont en ik ben bang dat hij me be-
slist niet wil hebben en me meteen weer naar beneden 
schopt. Je begrijpt wel dat het dan niet zeker is dat ik dan 
met beide benen weer op de grond terecht kom.” Liny en 
Nico, ik zal me inhouden, maar de foto van afstand be-
wijst wat jullie hebben opgebouwd in een paar jaar tijd. 
Knap. Optimisme en uitstraling is wat we zien, en met 
de vijfde oorkonde op komst zeker ook vakmanschap. 
Met de tijd mee, inkruisen, dus ook Zweeds roodbont. 
Dat was het CRV advies. Je wil de naam Zweeds roodbont 

niet meer horen. Het huidige Triple-A met advies van 
Stefan Temmink bevalt prima. Bewezen melkverervers 
en een deel BBL. maar wel zorgend dat er voldoende ver-
vanging aanwezig blijft. “Of Roel, of een van onze dames, 
gaat opvolgen: wie weet. We gaan er zeker geen boer 
of boerin van maken. Roel zit inmiddels op het AOC en 
werkt op zaterdag bij Thijs Wieggers.” Wat een verhaal 
kun je maken als je onder het koffie drinken binnen valt 
om de oorkonde te brengen. Familie Jansen, van harte 
proficiat en tot ons volgend jaarverslag. 

10, 11 en 12. Jacoba 64, Wilhelmien 57 en 
Dorethe 38 van de familie Verhoeven te Beek.

In ons jaarverslag van 2012 waren het Geertje 66 en 
Geertje 70. In 2013 waren het Dien 28, Jacoba 62 en Sis-
ca 18. In het jaarverslag van 2014 was er even een pau-
ze maar dit jaar weer 3 oorkondes. We hebben er echter 
maar twee op de foto gekregen. Verbouwplannen met 
de planning van een mooi groot strohok duurde voor Ja-
coba 64 iets te lang. Zij is vertrokken zonder foto maar 
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daar is haar prestatie niet min-
der om. Als we het toch over 
prestaties hebben: Michel, be-
wondering voor jou! Je weet 
met een geweldige productie 
bij het rollend jaargemiddelde 
dit jaar op de 4e plek te komen. 
Maar ook een belangrijk gege-
ven: je weet bij de uitdraai van 
bedrijfsproductie afvoer de 1e 
plaats te halen met een gemid-
delde van 16 afgevoerde die-
ren die gemiddeld 58.150 kg. 
met 4,27% vet en 3,43% eiwit, 
dat is 33 kg. per dag. Binnen-
kort sieren de oorkondes van 
2e sterkoe, 1x ster3, 2x 10.000 
kg.vet/eiwit en 9x 100.000 kg. 

de wand van jullie woonhuis. Deze prestaties zijn gele-
verd in een stal die aan vernieuwing toe was. Op de foto 
van afstand is te zien hoe het er nu bij staat. Een nieuwe 
opslagloods met jongveestal en een geheel gerenoveer-
de ligboxenstal. Een prachtig ruim strohok waar we Wil-
helmien en Dorethe hebben gefotografeerd. Erg behulp-
zaam waren de beide dames daarbij niet, maar zonder 
een pittig karakter kom je niet veel 100.000 kg.koeien 
tegen.
Jacoba 64, de Proud-dochter, ging als een speer tot haar 
8e lijst. Die moest ze met 17 dagen afbreken, maar met 
nog twee dochters in productie blijft de Jacobanaam in 
de stal Verhoeven. Wilhelmien 57, de Archibald-doch-
ter, geboren op 19 december 2003, wist ook in 8 lijsten 
100.000 kg. vol te maken. Opmerkelijk dat ze 8 lijsten, 
zelfs haar vaarzenlijst, boven de 10.000 kg. wist te ge-
ven. Ze is momenteel weer drachtig en heeft inmiddels 
7 nakomelingen gehad, 4 mnl. en 3 vrl. Dat ze productie 
voor laat gaan op vruchtbaarheid zien we bij het aantal 
inseminaties, 25x. De stier Archibald, blinkt niet altijd 
uit in hoge producties maar gaf wel kracht in zijn nako-
melingen. Inmiddels staat hij in de statistieken in de top 
bij nakomelingen van 100.000 kg.koeien.

Ook Dorethe 38, geboren 19 mei 2003, dochter van Lord 
Lilly, is nog aanwezig. Ze kalfde al jong af nl. met 1.11 jaar. 
Wist in de 1e lijst 9.228 kg., 4,48% vet en 3,20% eiwit te 

realiseren. Dit, op jullie bedrijf wat gewone eiwit, blijft in 
haar lactatiewaarde parten spelen. Gemiddeld zit ze met 
9 lijsten op een lactatiewaarde van amper 90. 12 nako-
melingen in 10 lactaties betekend 2 keer een tweeling. 
Knap van Dorethe om dan toch zo te blijven produceren.
Michel, Marietje en Antoon, onze felicitaties met alle 
oorkondes. Het is en blijft knap wat jullie aan de Arn-
hemseweg in Beek presteren.

13. SS Lijsje 120 van Mts Steverink-Raben uit 
Silvolde.

Anja en Henry Steverink met SS (stalnaam Stevering 
Sleeg) hebben met SS Lijsje 120 hun 10e oorkonde bin-
nen. Gelukkig is jullie tanklokaal behoorlijk van omvang 
want het zal zeker niet bij 10 blijven. SS Lijsje 120, ge-
boren op 13 juli 2004 is een dochter van Bennet Caliber. 
Hij was een zoon uit Novalis x Eastland Cash. Ook van 
moeder SS Lijsje 100, Slogan x Celsius kon je op voor-
hand geen wonderen verwachten. Toch lukte het jullie 
in 9 lijsten, die gemiddeld onder de 340 dagen bleven. 
Ze gaf geweldig veel melk met prima eiwit. Haar vet was 
wat gewoon. Jullie melkrobot nam 27x een tochtigheid 
waar en met 13 inseminaties werden er 9 nakomelingen 
geboren, 4x mnl. en 5x vrl. 4 van de 9 nakomelingen zijn 
nog aanwezig. Op de foto Lijsje 120 met haar net geboren 
stierkalfje (11 november). Vermeldenswaardig is zeker 
haar celgetal. Ze was altijd laag maar in haar huidige lijst, 
op de leeftijd van 10.02, zit ze met 8 monsternames on-
der de 25. Het winnen van de uiergezondheidsoorkonde 
was een reden om jullie een paar vragen te stellen. Jul-
lie antwoorden lees je elders in dit jaarverslag. Anja en 
Henry voor de 10e keer: Proficiat!
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14. Gelfke 147 van Mts. Massink-Evers uit 
Zelhem.

Waar we als VVB regelmatig te gast zijn is bij Carel Mas-
sink en Herbert Evers aan de rand van de Velswijk. Als 
‘Doe Het Zelvers MPR’, het meedoen met de videovaar-
zenkeuring en volgens mij nu voor het 3e achtereenvol-
gende jaar een 100.000 kg. koe mogen jullie trots zijn. 
Carel en Herbert, wij zijn in ieder geval trots om zulke 
enthousiaste veehouders, ook Jochem en Martjan, bij 
onze VVB te mogen hebben. Het meedoen als jurylid 
van onze kalveropfokclub van Jochem en als inzenders 
van de regionale fokveedag in Eibergen door Jochem en 
Martjan. Het is gewoon schitterend. Kunnen de jongens 
niet door hun drukte, dan brengt Carel gewoon zelf de 
vaars voor. Dan neem je je eigen keuze, een roodbonte. 
Super, wat een kwaliteit toveren jullie uit de stal voor 
de dag. Om die kwaliteit te behouden moet je inkruisen 
en zo ja met welk ras? Zoveel mensen, zoveel meningen. 
Fijn dat wij dit vanaf de zijlijn mogen volgen. Een ding 
is zeker Gelfke 147 is een bijzondere koe. In 2001 ge-
boren, dochter van Groenlander Bongo, een Dombinater 
zoon uit een Laurel moeder. Ze begon met 7.551 kg. met 
4,16% vet en 3,13% eiwit en een lactatiewaarde van 92. 
Maar wat ze wel deed, 1x insemineren en drachtig, daar-
bij ging ze van 7.551 kg. naar 9.342 kg., naar 10.797 kg. 
en haar 4e lijst zelfs 12.914 kg.. Haar gehalten brachten 
haar lactatiewaarde niet verder dan net boven de 90, 
maar de meeste lijsten onder de 90. Elf nakomelingen uit 

17 inseminaties: geweldig toch! Van haar nakomelingen 
3x mnl. en 8x vrl. zijn er nog maar 2 aanwezig. Familie 
Massink en familie Evers, het is niet altijd eenvoudig om 
als neven een samenwerkingsverband aangaan, en sa-
men een bedrijf te runnen. Het kan niet anders, dan door 
het enthousiasme en de uitstraling dat het jullie prima 
is gelukt. Proficiat ook met Gelfke, maar zeker ook met 
jullie gezinnen en bedrijf.

15. Wilma 16. Familie Meijer uit Zeddam.

Het schrijven van deze felicitaties is een van de mooie 
onderdelen uit het leven van een VVB medewerker. Om 
de juiste woorden te vinden sta je toch even stil bij de 
personen, gezin en het bedrijf waar je over schrijft. Ook 

bij jullie Jan en Silvia is dat zo. Veel aandacht voor het 
gezin, kinderen, die inmiddels al weer volop meehelpen, 
maar waar school, sport en ontspanning een voorname 
plaats in nemen. De liefde voor dieren is door jullie ge-
weldig overgebracht (zie foto) van de paardenstal en het 
jaren meedoen aan de kalveropfokclub. Ook bracht Niek 
inmiddels een mooie kruisling vaars voor met de video-
vaarzenkeuring. Dan de stal. 

Op de foto zien we wat er vorig jaar is gerealiseerd. Drie 
Laval-robots melken intussen jullie veestapel, waaron-
der ook Wilma 16, jullie eerste 100.000 kg. koe. Inmid-
dels is ze 13 jaar oud en heeft ze maar liefst 13 kalveren 
gehad. In 2007, 2010 en 2011 kreeg ze een tweeling. 
Toch kreeg ze maar twee keer een vaarskalf die aange-
houden kon worden. Wilma 19 is inmiddels weg, maar 
haar hebben jullie 6 jaar gemolken en Wilma 32 van 
2013. Wilma 16, een koe met een geweldige vruchtbaar-
heid. Vanaf 2006 kruisen jullie in met eerst Fleckvieh en 
daarna Noord- of Zweeds roodbont en inmiddels weer 
terug met HF. Zelfredzame koeien, goed vruchtbaar en 
voorzien van weerstand dat is wat jullie van de fokkerij 
verwachten. Jullie gaven Wilma de kans en ze maakt het 
waar. De Proud-dochter, uit een Carousel Amos-moeder, 
weet in haar 8e lijst 110, in haar 9e lijst 102 en haar 10e 
lijst een lactatiewaarde van 110 te halen. Dit is uniek. 
Het bewijst niet alleen haar eigen maar ook jullie vak-
manschap. Proficiat!
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16. De Biele Sedijks 6922 van Mts. Wagenvoort 
uit Vorden.

De 4e in totaal maar de eerste oorkonde namens VVB 
Silvolde hebben we mogen overhandigen aan Harrie, 
Toos, Michiel en José met hun kinderen Cato en Jet Wa-
genvoort uit Vorden. “De Biele”, als bedrijfsnaam klinkt 
snel uitgesproken wat verwarrend maar is toch echt 
jullie bedrijfsnaam. Jullie boerderij schitterend van aan-
zien, heeft echt historie. 1640 valt er te lezen en in 1890 
volgde er uitbreiding. Vele generaties Wagenvoort, waar 
FH en Witrik standaard waren. In 1973 kwam er de eer-
ste ligboxenstal voor 40 koeien. Koeien veranderde van 
kleur en er kwam rood bij in de stal. Het koeienaantal 
ging met Michiel als boer snel groeien tot aan en over 
de 100. De 2x6 melkstal was oud en vergde veel melk-
tijd. Inmiddels melken jullie ongeveer 1½ jaar met 2 
Lely-melkrobots. En, zo vertelde Michiel ‘wij zouden ze 
beslist niet meer willen missen’. De vraag: ik zie een heel 
aantal beste koeien. Hoe zit het met jullie fokkerij?: Mi-
chiel: ‘een mooie vaars is altijd mooi, maar je verdient er 
niets mee. We willen naar 11.000 kg. met 3,60% eiwit. 
Vooral met dat laatste hebben we nog een lange weg te 
gaan. Het quotum was tot op heden een sta in de weg. 
Het stieradvies laten wij verzorgen door Peek en Kroon. 
Zij, en dat weten wij, werken graag met stieren waar-
van bekend is hoe ze produceren en fokken.’ Jullie ‘De 
Biele Sedijks 6922 is een dochter van de stier Markwell 
Rames ET. Hem hebben we nog niet vaak als vader van 

een 100.000 kg. koe mogen noemen. Van moeders kant 
zien we Cello als vader. In de voorgeslachten zijn het 
weer de bekende namen: Celsius, Blackstar en Aerostar. 
Geboren in november 2004 presteerde ze het om in 8 
lijsten 100.000 kg. melk te geven. Maar met gemiddel-
den gehalten van 3,72% vet en 2,88% eiwit heb je nog 
zomaar geen 10.000 kg. vet/eiwit. Om die lage gehalten 
doe je haar zomaar niet weg. Zeker als je weet dat ze su-
per vruchtbaar is. 8 inseminaties, 8 kalveren, wie pres-
teert dat? Familie Wagenvoort, we danken jullie voor het 
vertrouwen in onze VVB en wij feliciteren jullie met Se-
dijks 6922 maar zeker ook met jullie vakmanschap. Wij 
gaan elkaar zeker nog vaker treffen in de toekomst bij dit 
soort gebeurtenissen. 

17. Trudie 91. Familie Fokkink-Wisselink, 
Harreveld.

Voor jullie Willy en Arie, Janneke en Dick, de 2e 100.000 
kg. koe. Het begint afgezaagd te lijken, maar beste lezers, 
we zijn met de oorkonde en appeltaart weer bij een mooi 
bedrijf te gast. Van oorsprong is jullie boerderij het ou-
derlijk huis van de Wisselink. Oma Wisselink bleef op 
jonge leeftijd achter met 5 kleine kinderen. Door hulp 
van opa Wisselink en opa Jolink werd het bedrijf, van 
7 ha groot, voortgezet. Toen Willy’s broer het niet over 
wilde nemen en Willy en Arie verkering hadden wilde 
Arie het bedrijf wel voortzetten maar Willy eigenlijk 
niet. Maar samen, later met jullie gezin, hebben jullie de 
schouders eronder gezet. Op de foto op afstand is te zien 
wat er nu staat. 80 ha. en nog 20 ha. om te bemesten. 

Momenteel gegroeid tot 160 stuks melkvee en 140 stuks 
jongvee. Daarnaast nog twee eigen bedrijven. Janneke 
een voetpedicuresalon en Dick een grondverzet- en con-
tainerverhuurbedrijf. Mijn vraag: hoe redden jullie dat 
allemaal: Willy, Arie en Dick beamen dat het aanpoten 
is. “Wat wel verlichting heeft gebracht, is de melkrobot 
MA Westfalia MI one van Gea. Het scheelt ons toch ruim 
5 uur per dag. We moesten wat. Of een nieuwe melkstal 
of robotmelken. De groei is inderdaad door nieuwbouw 
en het aanhouden van alle vaarzen erg snel gegaan. Mo-
menteel hebben we 70 vaarzen aan de melk. De eerste 
dagen sluiten we ze handmatig aan voor een snellere 
gewenning. De gemiddelde leeftijd die hier altijd boven 
de 5 jaar was is nu wat teruggezakt. Maar we kunnen 
het aan en met plezier. Onze fokkerij stelt niets voor. We 
gebruiken vaak een eigen stier. We zijn wel kieskeurig 
wanneer we weer een nuchter stierkalf aankopen. Toch 
komen we bijna altijd bij Anneke en Wim Apenhorst te-
recht. Goed en vertrouwd!” Ook Trudie 91 is nakomeling 
van eigen stier Bertus, een Sunny Boy zoon. De moeder 
Trudie 89 heeft 25% Sunny Boy bloed via haar vader 
Cash. Wel is het erg leuk om te vermelden dat grootmoe-
der Trudie 88 ook 100.000 kg. heeft gehad en daar is de 
stier Celsius weer voor 50% verantwoordelijk. Met deze 
stiernamen is ons plaatje weer rond. Neemt niet weg dat 
jullie, familie Fokkink een geweldige bijdrage leveren 
aan deze prestatie. En zo vertelde Arie “kijk maar eens 
na hoeveel er inmiddels dicht tegen aanlopen”. Van deze 
kant: houden zo, we komen graag terug. Wij danken ook 
jullie voor het vertrouwen in onze VVB en feliciteren jul-
lie met inzet en resultaat.
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18. Johanna 236. Joke en Hans Fokkink, 
Silvolde.

We blijven in de familie. Nu is de beurt aan Joke en Hans 
Fokkink aan de Rabelinkstraat  in Silvolde. Voor de 3e 
keer zijn we hier te gast voor een 100.000 kg. koe. De lo-
vende woorden over wat er allemaal gepresteerd wordt 
binnen ons ledental zijn ook op jullie van toepassing. 
100.000 kg. koeien zijn zonder uitzondering koeien met 
karakter. Hun begeleiders, onze veehouders dus, vaak 
ook. Hans, jij bent er zo een. Met Johanna 26 is het na 
een kleine botsing met jullie auto toch gelukt haar ook 
in de tuin te krijgen. Altijd makkelijk dat een koe, en niet 
een van jullie beide, de eerste deuk heeft veroorzaakt. 
We wilden het bewijs van Johanna’s eigenwijsheid hier 
laten, maar de foto is per abuis gewist. Jullie veearts ad-
viseerde haar af te voeren toen ze een flinke bloeding in 
haar uier kreeg. Maar ze kwam er door. Ze is een door-
zetster die, misschien jammer, geen duurzaamheid heeft 
nagelaten. Alle 5 dochters zijn al weer afgevoerd. Dit is 
tegen jullie principe. Jullie fokdoel is duurzaamheid. Alta 
levert het stieradvies, met maximaal 4 stieren. “Momen-
teel”, zo vertelden jullie, “maken we eerst ons vat hele-
maal leeg.” Johanna 236, geboren 26 juni 2003, als doch-
ter van Laurenzo uit Lord Lilly moeder Johanna 205, 

heeft prima gehalten. Als ze weer drachtig wil worden 
komt ze misschien met een krans om in de tuin. Weinige 
zijn maar uitverkoren om dit te mogen halen. Gelukkig 
misschien voor jullie, de auto en de buurt. Proficiat.

19 en 20. De Hardstee Marcelle 17 en Gerry 
27. Familie de Vries-Harenberg, Toldijk.

Dit boekjaar mochten we twee keer met een oorkonde 
naar Toldijk. Inmiddels 3x 100.000 kg. Knap! Natuurlijk 
de eerste vraag op jullie afgevuurd: “hoe redden jullie 
dat?” Een kort, maar alles zeggend antwoord: “Zorgvul-
dig mee omgaan, liefhebberij, aandacht en belangrijk 
op tijd naar buiten”. Wat is jullie fokdoel en kan dat wat 
te maken hebben met jullie inmiddels 3 x 100.000 kg 
oorkonde? “Vanaf 2000 zijn we een VOF aangegaan, de 
bedrijven Harenberg en de Vries hebben wij samenge-
voegd. Het fokdoel was in die jaren heel eenvoudig, een 
goede donkere stier. Inmiddels hebben we dat donkerro-
de wat los gelaten en zijn we echt op de cijfers gaan let-
ten. Daarbij gaan de cijfers voor gezondheidskenmerken 
voorop. Melk komt van wat er voor het voerhek wordt 
aangeboden.” Harenberg Marcelle 17, geboren 01 april 
2001, dochter van Holdon Acrobel, een Holstein stier 
met een vleugje blaarkopbloed, en moeder Marcelle 15, 
Blaarkop/HF/MRIJ bloed. Uit 29 inseminaties werden 5 
mnl. en 6 vrl.  nakomelingen geboren. De dochters zijn 
echter, tot nu toe, geen blijvers. 

De Hardstee Gerry 27 is nogal wat jonger. Geboren op 11 
maart 2004 wist ze in 8 lijsten de oorkonde binnen te ha-
len. Gerry 27, een dochter van de stier Pericles, uit moe-
der Gerry 15, een Goldie Red dochter, met Jabot en Mar-
ty van grootvaders kant komen we weer aan stiernamen 
die we vaak zijn tegengekomen. 5 zonen, 3 dochters zijn 
nog aanwezig Gerry 30, 31 en 36. Wat gaat de toekomst 
brengen? Een, zo werd gezegd, makkelijke vraag maar 
geen eenvoudig antwoord. “We melken nu 80 koeien op 
35 ha, de wens is te gaan naar 100 koeien. Onze zoon Ge-
rard en dochter Henrieke hebben interesse. Wij gaan de 
toekomst vol goede moed en vertrouwen tegemoet.” En 
dat zijn jullie ten voeten uit. Gerard komen we regelma-
tig tegen als medewerker bij buurman Ewoud Janssen, 
waar hij al jaren de monsternemer is. 



V.V.B. Silvolde  •   jaarverslag 2015  •  pagina 42

Heerlijk, Hermien, Bennie, Henrieke en Gerard om bij 
jullie af en toe onder het genot van koffie even bij te klet-
sen. Van harte proficiat!

21. Liza 40 van familie Albers uit Drempt.

Erik, Marion en Marc. Prachtig om ook jullie te mogen 
feliciteren. Ja lezers, we zijn weer aangekomen bij een 
stel bijzondere mensen waar net als bij vele andere de 
liefhebberij er van af straalt. Liefhebberij die, zo zegt 
Erik, we al met de geboorte hebben meegekregen. Ge-
boren en opgegroeid in Twello. Van overheidswegen 
moesten jullie Twello verlaten en zitten jullie nu, via een 
tussenstop in Barchem, en nu in Drempt. Jullie hebben 
een prachtig nieuw bedrijf gebouwd. De tussenstop die 
jullie noodgedwongen in Barchem hebben moeten ma-
ken is weer verleden tijd, maar voor jullie vaklui en lief-
hebbers zit de pijn nog diep. Nu laten jullie vol trots, en 
dat mogen jullie zijn, de nieuwe boerderij zien. Erik: ‘We 
zijn veel wezen kijken en vanuit mijn stageperiode in 
Steenderen kende ik de omgeving hier. Dit kijken, maar 
zeker onze eigen ideeën is het geworden zo het er nu bij 
staat. Vanaf de voergang wil ik alles kunnen overzien. De 
koeien die door de overgang veel aan conditie hadden 
verspeelt lopen er weer glansrijk bij. Van origine zijn we 
een MRIJ-bedrijf, later werd dat Red Holstein. Achteraf 
zijn we daar veel te lang mee doorgegaan. Hak- klauw- 
en uierontstekingsproblemen zorgden er voor dat we 
ons 20 jaar geleden afvroegen of we wel de goede koe op 
stal hadden. Toen zijn we gaan inkruisen met Fleckvieh. 
Ook hebben we een poos ingekruist met Montbéliarde 

maar die waren ons veel te mepperig. Inmiddels zijn we 
een heel eind in de richting van Fleckvieh. Dat betekend 
levensduur en kracht en de vruchtbaarheid is geweldig. 
De kg. melk is niet ons belangrijkste criterium. Goed 
voer, een goede koe en dan komt het wel. Vergeet onze 
post omzet/aanwas niet.’ Liza 40, haar, maar ook jullie, 
mogen we feliciteren. Liza 40 is nog een van de laatste 
100% HF die is overgebleven. Ze is geboren 16 januari 
2004, als dochter van de stier Beautiful uit Liza 37, een 
Stadel dochter. Van vaders kant de grootvader Sunny 
Boy en van moeders kant Clara’s Orkan. Twee melkkan-
nonnen. 5 dochters, waarvan er nog 4 aanwezig zijn, en 3 
zonen in 8 lijsten. Liza’s gehalten zijn netjes maar te laag 
om de 10.000 kg. vet/eiwit vol te maken, alhoewel het 
wel een dame is met een eigen wil. Marion, Erik en Marc, 
we feliciteren jullie met de nieuwe behuizing en met Liza 
40 en danken jullie voor het vertrouwen dat jullie in VVB 
Silvolde stellen.

22. Nardine van Gerrie en Gert Hiddink 
uit Baak.

Dan zijn we voor de 5e keer naar Baak getogen. Daar 
woont en boert onze voorzitter met zijn gezin. Gerrie en 
Gert, het doet ons goed ook jullie te mogen feliciteren. 
Door jouw jarenlange bestuurslidmaatschap kennen we 
elkaar behoorlijk goed. Als voorzitter neem je regelma-
tig de tijd om even op kantoor te komen om bij te pra-
ten. Deze betrokkenheid heeft de waardering van ons, 
medewerkers. Er zijn altijd lopende zaken die je graag 
deelt. Die betrokkenheid van jullie, Gert en Gerrie, zien 
we ook voor jullie gezin en bedrijf. Een bedrijf dat door-
groeit en met de tijd mee gaat. De stal is inmiddels ge-
heel gerenoveerd en de robot melkt inmiddels al weer 
5 jaar.  Op de vraag: vertel eens iets over jouw fokbeleid 
zegt Gert het volgende: ‘We doen al vanaf 1995 aan Tri-
ple -A codering. We zijn altijd roodbont gewend, maar 
het is momenteel heel lastig om bij rood de juiste codes 
te vinden. Code 6 is een moeilijke code. Je komt dan vaak 
bij roodfactor stieren. Dus of het altijd rood blijft? We 
proberen het wel.’  (Code 6. Lang kruis, draaier centraal 
geplaatst, ronde botten, hoge korte klauwen, gesloten 
hak. 6 geeft meer “bot” in de koe en zorgt ervoor dat de 
koeien recht boven de harde klauwen staan. Wel kunnen 
de kruizen vernauwend zijn, waardoor er minder ruimte 
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is voor een uier (kan leiden tot smet tussen de benen of 
een wijde voorspeenplaatsing) of kalf met afkalven.) Op 
de vraag: wat brengt de toekomst? Is het antwoord snel 
gegeven. ‘Wij verwachten geen grote sprongen.’ Nardi-
ne, geboren 7 april 2004, zorgde in recordtempo voor 
100.000 kg., 8 lijsten, 8 kalveren, 5 vrl. en 3 mnl. Drie 
zijn er nog aanwezig. Bij het fotograferen waren er nog 
4 generaties Nardine aanwezig. Tristel, Nardine’s oudste 
dochter, zat op 76.000 kg. Zat moeten we schrijven want 
ze is september vertrokken. Nardine zelf heeft het ook 
niet makkelijk. Ze sluit waarschijnlijk af als miljonair, 
maar dan in cellen. Gert en Gerrie, jullie 47e plaats in 
het economisch jaaroverzicht met een gemiddelde van 
4.06, 9.600 kg. 4,32% vet, 3,51% eiwit is een bewijs van 
vakmanschap. Felicitaties en dank voor jullie inzet voor 
onze VVB.

23. Fetje 101. Familie 
Banning, Zeddam.

Voor de zoveelste Archibald-
dochter die 100.000 kg. vol 
maakte gingen we naar een 
gezin met nog een van de wei-
nige grupstallen in ons leden-
bestand. Aan de Holthuizer-
straat in Vethuizen, want zo heet het buurtschap waar 
jullie wonen, boert nog een jong stel (mag ik als schrij-
ver wel zeggen) en waar je het niet echt verwacht is het 
geweldig  dat wij de eerste oorkonde mogen overhandi-
gen. Fetje 101, geboren 3 december 1998 is op 17-jari-
ge leeftijd nog erg kras. Jullie, Richard en Willie, zijn het 
ultieme bewijs dat met het houden van dieren op een 
grupstal niets mis is. Een gemiddelde leeftijd van 8.08. 
Jullie zouden Marianne Thieme eens uit moeten nodi-
gen. Het voordeel van jullie grupstal benoemen jullie 
met “je kunt de koe gewoon koe laten. Je ziet natuurlijk 
gedrag. Je kunt de horens erop laten, je hebt veel meer 
contact. In de winter altijd lekker warm. Dat haalt her-
inneringen op uit de verkeringstijd. We warmen ons lek-
ker op tussen de koeien”. Dat dit gelukt is zien we aan 
Remco en Mirthe, die al jaren deelnemen aan onze kal-
veropfokclub. Dan Fetje 101. Ook zij heeft geschiedenis, 
2x een tweeling, één keer melkziekte. Ze kwam binnen 
niet meer in de been. Op een deur naar buiten. Nadat 

ze dagen had gelegen staat madam buiten op en loopt 
of er niets gebeurd was. Ook een coli aanval werd haar 
bijna fataal. Toch ook dat kwam ze te boven, zei het als 
driespeen. Richard, jij insemineert zelf en kiest alleen 
bewezen stieren. Stieren met een prima afkalfgemak 
en goede bevruchting. Geen proefstieren meer, 2x een 
keizersnede is genoeg. Willie en Richard, het is prachtig 
hoe jullie wonen. Jullie woning staat op de monumen-
tenlijst. Het pand is geheel gerenoveerd maar heeft met 
de verschrikkelijke storm van 2010 valwinden moeten 
doorstaan. Ze is hier niet schadevrij vanaf gekomen. Het 
is mooi om te zien hoeveel geluk en enthousiasme jullie 
uitstralen. Onze felicitaties zijn dan ook welgemeend.

24. Iris. Melkveebedrijf Terkuis, Laag Keppel.

Te gast met, voor onze VVB, jullie eerste oorkonde, zijn 
we in Eldrik. Eldrik is een buurtschap tussen Laag Kep-
pel en Angerlo. Aan de Eldrikseweg staan verschillende 
mooie bedrijven. Dat van jullie, André, Ada en Joris is 
er één van. Van origine telt jullie bedrijf onder de naam 
Veltink een rijke historie. In de boeken staat het jaartal 
1864 en 1900. In 1963 kreeg ze bekendheid door een 
grote brand. Nu heeft ze al jaren bekendheid want wie 
kent de bedrijfsnaam Terkuis niet? We maken er geen 
geheim van dat we jaren zijn langs gekomen en telkens 
maar weer dachten, dat is toch echt een bedrijf die bij 
VVB Silvolde past. Jullie gedrevenheid, liefde voor koeien 
en fokkerij is schitterend. Al twee keer hebben jullie, Ada 
en Joris, iets formidabels laten zien voor de videovaar-
zenkeuring. 
Over jullie fokbeleid vertelde jullie: ‘wij doen mee aan 
het stieradvies programma. Gebruiken veel Genomics 
stieren en doen mee aan genomicdata plus. We fokken 
extreem op melk of op kilogrammen vet/eiwit. Daarbij 
is de ondergrens voor benen 103. Rood laten we rood. 
We hebben de Fedelity’s op 117 lw. De Kian’s en Light-
nings doen het opperbest. Twister daarentegen kost 
melk. De Melando’s zijn ondertussen veelbelovend even-
als de eerste Talentino en Zwanenburg Camilla’s. We zijn 
erg gecharmeerd van donkerrode koeien. Mr.Burnstein 
deed dat. Maar niet alles komt via fokkerij. Opfok is ook 
een heel belangrijk gebeuren. Onze plannen zijn dit zelf 
weer ter hand te nemen.’ Andre, Ada en Joris, jullie doen 
het knap met een extreem jonge veestapel. Op de jaar-
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statistieken gemiddeld 323 lijsten, leeftijd 4.02, 9362 kg. 
4,28% vet, 3,61% eiwit. Geweldig veel melk en prima ge-
halten voor zo’n jonge veestapel. Vakmanschap dus. Dat 
bewijst ook Iris, geboren 6 december 2002. Uit 28 inse-
minaties bracht ze 5 zonen en 4 dochters voort. Twee 
dochters van 2013 en 2014 zijn nog aanwezig. Iris, doch-
ter van de stier Lentini uit Hondo, dochter Jasmijn. Als 
grootvaders komen we weer heel bekende namen tegen 
als Cleitus, Blackstar en Triple Threat. Familie Oosterink 
en Hupkes, dank voor jullie vertrouwen en onze felicita-
ties met Iris. 

25. Gerdien 35. Familie Janssen-ten Velde, 
Toldijk

Agnes, Marleen, Wim en Jeroen, daar zijn we weer. Voor 
het 3e achtereenvolgende jaar onze felicitaties met 
100.000 kg.. Een geweldige prestatie. Maar in één jaar 
kan er veel gebeuren. Jullie hebben dat aan den lijve on-
dervonden. Vader Wim maakte na een vreselijke val een 
enorme comeback. Van rolstoel toch weer te voet of met 
de quad. Ook de ouders die enorm veel werk hebben ver-
zet kunnen nog dagelijks blijven genieten van wat jullie 
allemaal uit de grond hebben gestampt. En als klap op 
de vuurpijl komt Hollander ook nog vragen: ‘Jeroen kun 
je ons geen vaars laten zien met de videovaarzenkeu-
ring. We hebben weinig kruislingen en jullie inmiddels 
aardig kennende kregen we geen nee.’ Wat resulteerde 

in de kampioene bij de kruislingen. Jeroen, Wim, Agnes 
en Marleen we zijn dankbaar dat we jullie als lid mogen 
hebben. Jullie zijn veehouders die weten wat ze willen. 
Over de drieweg kruislingen hebben we vorig jaar een 
stuk mogen schrijven. Het werpt veel vruchten af en 
geeft tevreden veehouders. Gerdien, geboren 20 novem-
ber 2000 is ook een bewijs van jullie vakmanschap. In 7 
lijsten naar 100.000 kg. toe, maar 4 zonen en 3 dochters. 
Veel nakomelingen die haar op mochten volgen kreeg 
ze niet. Haar laatste partners zijn nl. van het Belgisch 
Blauwe ras. Gerdien’s vruchtbaarheid met 7 nakomelin-
gen uit 41 inseminaties is niet geweldig. Hierdoor zit ze, 
ten opzichte van de andere koeien, met een veel te hoge 
tussenkalftijd. 184 koeien in ons jaar overzicht 8134 kg, 
4,30% vet, 3,56% eiwit is mooi. Niet vermeld, maar ze-
ker belangrijk is de post omzet/aanwas. Jullie weten met 
veel vakmanschap waardering te oogsten. 
Van harte proficiat. 

26. Klaske 94. Familie Poodt uit Etten.

Het bedrijf van Edward en Eduard is momenteel van gro-
te afstand te vinden. Twee reuzenkranen zijn van afstand 
zichtbaar. Ze zijn de bouwvakkers behulpzaam bij het 
bouwen van een nieuwe stal. De oude stal is na meer dan 
40 jaar op. Het is bij jullie niet anders dan bij andere. De 
koeien zijn groter geworden. De boxen en melkput zijn 
te klein en dus doen jullie het in een keer grondig. Aan 
de bult aarde te zien letterlijk en figuurlijk. Jullie doen de 
monstername zelf en doordat je de monsters zelf naar 
het kantoor brengt spreken we elkaar regelmatig. Het is 

inmiddels de 3e of misschien wel de 4e 100.000 kg. koe. 
Dat ondanks de veranderde behuizing een 70e plaats in 
het economisch jaarresultaat. 5.02 gemiddelde leeftijd, 
9155 kg. 4,35% vet, 3,56% eiwit. Dit zijn toch prachtcij-
fers. Klaske 94, geboren 1 januari 2001 (wat een mooie 
datum) elf lijsten, lactatiewaarden tussen de 84 en 112. 
Prima gehalten in haar melk. 28 inseminaties, 10 nako-
melingen, 3 daarvan zijn nog aan de melk, 5 mnl. nako-
melingen. Haar vader is Bernard, een Sunny Boy zoon 
die de laatste jaren al vaker in onze jaarverslagen heeft 
gestaan evenals haar grootvader Lord Lilly. Opmerkelijk 
vaak dezelfde namen maar het waren ook stieren met 
enorm veel nakomelingen. Neemt niet weg dat het berei-
ken van de mijlpaal 100.000 kg. voor een groot deel op 
conto van de boer komt. Dus ook voor jullie Edward en 
Eduard de pet af.

27. Truus 110. VOF Obelink Jan, Halle.

Om hen de eerste 100.000 kg. oorkonde te overhandigen 
zijn we aangekomen aan de Patronsdijk 5a te Halle. Daar 
woont en boert de familie Hebbink. De naam Obelink Jan 
is in de omgeving Halle zo ingeburgerd dat ook wij altijd 
hoorden van Obelink Jan, maar bijna nooit van Hebbink. 
Maar, Hennie en Gert, dat is ons sinds juli 2013 ook dui-
delijk. Inmiddels zit bij jullie het derde geslacht Hebbink 
op Obelink Jan en zal jullie, nu nog in Dronten studeren-
de, zoon Arjen mogelijk het 4e geslacht hierop worden. 
Ook zoon Jan Willem is erg betrokken bij het bedrijf en 
aan mijn  ontvangst heb ik een heel goed gevoel aan jul-
lie onderlinge band overgehouden. Een heerlijk en zeer 
sociaal familie bedrijf. Van origine waren jullie een MRIJ 
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bedrijf en werkten jullie vaak met een eigen stier. Jacob 
Chardon, zeker voor de oudere lezers onder ons, heeft 
bij jullie de MRIJ koers ook omgezet naar Rood- en Zwart 
Holstein. Jacob heeft zich verdienstelijk gemaakt als 
voorman in de KI-wereld. Hij had een neus voor verbe-
tering. Dat is bij jullie in de bedrijfsvoering niet anders. 
Jullie zijn al jaren bezig met het Triple-A systeem. De 
codes moeten bij jullie passen. Jullie insemineren niet 
zelf, maar zoeken stieren uit waarvan de code bij de te 
insemineren koe past en waarvan de producties en het 
eiwit goed zijn. Daar passen andere rassen ook in. Een 
voorbeeld hiervan is meteen al jullie jubilaris. Een ander 
voorbeeld is de vaars die met het fotograferen als eerste 
aan het voerhek stond. Een vaars die jullie zeker via de 
videovaarzenkeuring aan onze leden moeten laten zien. 
Bij leden waar een monsternemer de MPR doet zie je ons 
als VVB medewerkers misschien wel te weinig. Ik kijk 
met bewondering voor jullie op mijn bezoek terug. We 
weten dat ook Bart Stevens graag bij jullie komt mon-
steren. 
Truus 110, een kruisling, geboren 25 september 2001, 
dochter van Rolling Meadowns Julio ET, 100% Brown 
Swiss. Een van de Jacob Chardon stieren van destijds. 
Moeder Truus 51 was met vader Red Mitchel ¾ HF. Haar 
moeder, Truus, was 30% HF. In 2003 begonnen met 6000 
kg. en een lactatiewaarde van 84. Met de 2e lijst werd dat 
99 en de 3e lijst een heel moeilijke lactatie 6236 kg. en 
een lw van 63. Daarna ging het steeds beter en inmid-
dels met 11 lijsten, 22 inseminaties met 7 mnl. en 5 vrl. 
nakomelingen. Alleen Truus 160 is nog aanwezig. Jullie 
97e plaats in onze jaarstatistieken met 8.420 kg. melk, 
4,55% vet en 3,75% eiwit is een prachtig gegeven. Ook 
voor jullie, we kunnen niet anders zeggen dan bewonde-
ring en proficiat.

28. Melissa van VOF Garritsen, Steenderen.

Jullie, Marlies, Gerrit Jan en Ab, hebben het leven van 
Melissa, geboren 2 februari 2003, als dochter van Lord 
Lilly en moeder Laurette in Tilburg laten beëindigen. Een 
leven dat werd gekenmerkt door een geweldige produc-
tiedrift met torenhoge gehalten. Ondanks dit gegeven 
kon ze met haar lactatiewaarden maar 1 keer van haar 
elf lijsten aan de 100 komen. Dat lag niet aan Melissa 
maar aan jullie en haar koppelgenoten. Jaar op jaar met 

één, of vorig jaar zelfs 3 in de felicitatierubriek. Jullie 7e 
plaats in de uitdraai van het economisch jaarresultaat. 
Alle jaren in de top tien, dit keer met 115 koeien, 4.10 ge-
middelde leeftijd, 10.650 kg. 4,18% vet 3,42% eiwit. Lap 
het hem maar eens maar jullie lukt het jaar op jaar. Van 
Melissa mag alleen Annette, geboren 12 februari 2009 
haar moeder nog evenaren. Jullie maken keuzes bij het 
insemineren. Een behoorlijk deel gaat onder de Belgisch 
Blauwe. Zo ook de laatste 6 jaar bij Melissa. We kunnen 
niet anders dan vol bewondering over jullie schrijven. 
Vader Ab, jij mag beslist extra genoemd worden. Altijd 
op de achtergrond blijvend, was jij het die toch de bor-
stel ter hand nam en een vaars voor de videovaarzen-
keuring klaar zette. Prachtig om je dan zo genietend op 
de achtergrond te zien staan. Het is altijd fijn bij jullie te 
mogen komen. Knap, hoe jullie het voor elkaar hebben. 
Proficiat! 

29. Ceciel 9. Familie Hettelaar uit Megchelen.

Het is er dan toch van gekomen. Gert, Gerard en Dian-
ne Hettelaar aan de Asbroek te Megchelen hebben hun 
1e 100.000 kg. koe. Er zit ook aan de Asbroek een heel 
verhaal te vertellen over de historie. Vader Gert, inmid-
dels 80 jaar jong, weet met zijn jarenlange ervaring als 
buutreedner uiteraard mooi te vertellen. En omdat de 
appel niet ver van de boom valt heb ik tijdens het kof-
fiedrinken twee kantjes volgeschreven. In de jaren 60, 
kippen, varkens en toen al 21 koeien op de grup. De lig-
boxenstal kwam in 
1975 dan ook als een 
verademing. Eerst 
met 2x4, daarna 10 
jaar lang 2x6. In 1977 
gingen jullie over op 
rood. In 1982 kwa-
men er 10 HF kal-
veren van René van 
Hal bij. Alles kwam 
wat HF betreft in een 
stroomversnelling. 
Als schrijver herin-
ner ik mij dat jou, 
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Gerard, tijdens de presentatie, van een dochtergroep van 
de stier Canvas, de microfoon werd aangereikt om een 
toelichting te geven op jullie vaars die de dochtergroep 
afsloot om haar beste uier. Jullie waren n.l. de fokker 
van deze vaars die via Veepro-site de hele wereld over 
is gegaan vanwege haar beste uier. Ook de nadelen van 
HF kwamen en komen op jullie bedrijf een kijkje nemen. 
Vruchtbaarheid, zo noemde je, is de grootste reden van 
afvoer. Je bent Insire stieren gaan gebruiken maar de 

beloofde enorme vooruitgang bleef uit. Fleckvieh heb je 
mondjesmaat gebruikt en die er waren, bevielen goed. 
Momenteel zijn er 30 vaarzen aan de melk, 10 er van zijn 
Fleckvieh en met hun 110 lw. ben je heel content. Ook 
zijn jullie een project dynamisch voeren begonnen. Dit 
project, aangestuurd uit een samenwerking tussen GEA 
en CRV, stuurt automatisch de krachtvoergift aan. Start 
droge koeien twee weken voor de verwachte kalfdatum 
op en ná het afkalven voert het de krachtvoergift op aan 
de hand van geproduceerde liters. Ook de afbouw aan 
het einde van de lactatie gaat automatisch. Hier zit, zo 
noemde je het, toekomst in. Toekomst die met de lief-
hebberij in melkvee van Thijs en Bart gegarandeerd is. 
Ook mag niet onvermeld blijven dat na de uitbreiding 
van de melkput tot 20 melkstellen iedere morgen Dian-
ne in de put te vinden is. Pet af voor wat er allemaal al 
gerealiseerd is. Niet alleen op, maar ook dicht bij jullie 
bedrijf. Een historisch arbeidershuisje is weer van de 
grond af aan opgebouwd en fungeert als museum. Beste 
lezers, fiets of rij er eens langs. 
Dan Ceciel 9. Zij is verantwoordelijk voor deze felicitatie-
woorden, geboren 21 februari 2001, 12 nakomelingen, 4 
mnl. en 8 vrl. 4 zijn er nog aanwezig. Ceciel 9 is echt bij-
zonder, de liters zijn met 11 lijsten niet het opvallendst, 
maar haar gehalten van de elf lijsten zijn er 5 afgesloten 
boven de 5% vet. Ook haar eiwit passeert bij veel lijsten 
de 3,70%. Mocht Ceciel met vader Bobstar 50 en opa de 
stier Jabot, nog weer drachtig worden dan is de lauwer-
krans nog zeker haalbaar. Familie Hettelaar, ik zou bijna 
schrijven een applaus voor wat er allemaal is gereali-
seerd bij jullie. 
Het laatste, de melkstal gebouwd op de oude fundering is 
inmiddels af. De felicitaties en een hele mooie toekomst. 

30. Carmen 13. Melkveebedrijf Wieggers, 
Mariënvelde.

Voor jullie 7e oorkonde gaan onze felicitaties naar Lid-
wien, Gori en Thijs Wieggers. Carmen 13, geboren op 
26 september 2002, wilde de overgang van de melkstal 
naar de robot niet meer meemaken. Ze heeft inmiddels 

dus jullie bedrijf verlaten. Ja, beste lezers, we hebben het 
alweer over een bijzonder bedrijf met een stel bijzonde-
re mensen. Mensen waarvan de liefde voor het vak melk-
veehouder vanaf straalt. De plannen voor een eventuele 
verplaatsing zijn in de koelkast of vriezer gezet. Thijs, je 
hebt je met jouw gezin gesetteld, zo ze dat noemen. De 
melkrobot heeft haar intrede gedaan. Met de nog volop 
meewerkende Gori en Lidwien, kun jij Thijs, jouw be-
roep als klauwbekapper nog jaren voortzetten. En jullie 
doen het met de 94e plek in het economische boekjaar 
prima. 90 koeien, 4.03, 9239 kg., 4,18% vet 3,52% eiwit. 
Opvallend is met inmiddels 7 oorkondes de gemiddelde 
leeftijd van 4.03. Maar, altijd een maar, jullie vertelden 
“we houden alle jongvee aan, melken ze aan en verko-
pen ze dan”. Want wat ik in de stal zie is heel knap. Ook 
het meedoen aan de videovaarzenkeuring bewijst de 
aanwezigheid van kwaliteit. Jullie antwoord op de vraag: 
hoe red je dat is: “Triple-A en Stefan Temmink”. Het is 
de zoveelste keer dat we die naam in positieve zin ho-
ren, dat we Stefan gevraagd hebben in dit jaarverslag 
zich voor te stellen en zijn werkwijze toe te lichten. “Ons 
fokbeleid, zo lichten jullie toe”, is een kloppende code. 
Teruggrijpen op stieren die zich bewezen hebben. Cash 
is een voorbeeld. Van hem hadden we weinig missers. 
Momenteel maken wij door de slechte melkprijs de sper-
mapot schoon leeg. Stieren boven de € 20,= komen er 
bij ons niet in. De stieren die er in gaan of zitten moeten 
een plus voor eiwit, goede uier en gezondheid kenmer-
ken hebben, stieren met slechte dochtervruchtbaarheid 
blijven absoluut buiten de pot. Dat een aantal koeien 
oud zijn geworden heeft zeker te maken met ons stro 
uitloophok. 
Dan de felicitaties voor Carmen 13. Jullie hebben via DNA 
erkend gekregen dat Campogallo Siocum Schen de vader 
is. Het had voor ons heel wat voeten in aarde dit ook op 
de oorkonde te krijgen. Twee keer konden we die weer 
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meenemen omdat de vader er niet op stond (leeftijd VVB 
medewerker?) maar het is tenslotte gelukt. Cash is moe-
ders vader, daarover vertelde jullie al. Carmen, een koe 
naar jullie zin. Familie Wieggers, jullie zijn onze felicita-
ties meer dan waard. Proficiat. 

31 en 32. Sonja 25 en Evertje 163. Familie 
Diersen uit Varsselder. 

Er gaat geen jaar voorbij of jullie Ria, Theo, Femmie en 
Janneke Diersen komen in deze felicitatieronde voor.  
Dit keer is Sonja 25 en Evertje 163 die jullie de zoveel-
ste oorkonde bezorgen. Sonja 25, geboren 13 november 
2003, 8 lijsten en dan de 100.000 kg. vol. Als dochter van 
de stier Cassius  (een zoon van Koerier 104) en de moe-
der Sonja 22 (vader Lotto Red) weet ze in haar 8 lijsten 
nog een lw. van 113 te realiseren. Haar lage vet, rond de 
3,70 % gemiddeld en haar uitschieter in de celgetallen 

maken de weg naar 10.000 kg. vet/eiwit nog lang. Ook 
zijn haar drie dochters die jullie gemolken hebben niet 
haar opvolgsters geworden. Sonja 42, nu nog pink, zal 
het dan in de toekomst moeten gaan doen. 
Evertje 163, geboren 3 november 2002, als dochter van 
Barnkamper Cassanova en de moeder Evertje 119 (va-
der Typhoon Red) doet het in haar 10e lijst nog prima. 
Na 6 monsteringen in de lopende lijst een celgetal on-
der de 25, wie doet je wat? Vetgehalte ver boven de 4% 

en eiwit vaak boven de 3,60%. Ook voor Evertje is het 
alleen nog Evertje 216 die haar moeder nog kan evena-
ren. Familie Diersen, we hebben jullie al vele jaren ach-
ter elkaar mogen feliciteren maar dat verveeld nooit. De 
liefhebberij voor het melkveehoudersvak is enorm. De 
fokkerij op jullie bedrijf krijgt alle aandacht. Het resul-
taat zien we in het bedrijfsinspectie overzicht en, beste 
lezers, zie ook het verslag van de videovaarzenkeuring 
en fokveedag Eibergen. Ondanks dat het wat sukkelen 
is met de gezondheid van Theo zijn jullie altijd goed ge-
mutst en is er tijd voor een praatje. Jullie gaan er voor, 
houden zo, en proficiat met beide dames en hierbij be-
doelen we natuurlijk Evertje en Sonja. 

33 en 34. Riet 213 en Aaltje 13, 
Familie Regelink, Hengelo (Gld).

Leis, Gerhard, Ilse en Remco, het heeft ruim een jaar ge-
duurd voor we Riet 213 en inmiddels Aaltje 13 mochten 

feliciteren. Voor ingewijden hoef ik jullie niet te introdu-
ceren, maar we hebben nogal wat lezers van ‘buitenaf’. 
We hebben hier te maken met topfokkers uit ons leden-
tal. Als schrijver is het bekend dat ik een hart heb voor 
mooie koeien. We kunnen niet anders schrijven dan dat 
we met plezier jullie bedrijf bezoeken. Altijd even tijd 
maken om de stal in te lopen en de koeien te bekijken. 
Je komt natuurlijk ook wel eens dat je beter wat later 
kunt komen. Bijvoorbeeld als Leis in plaats van benzi-
ne, diesel in de zitmaaier giet, maar toch…? De fokkerij, 
geen stieradvies, gewoon zelf. Benen en uiers dat zijn 
de belangrijkste criteria. 
Rood graag rood laten. Dat 
ook het exterieur een be-
langrijke plaats inneemt 
zien we in jullie kantoor. 
Wat een pracht collectie 
bekers. Hoogtepunt o.a. 
Hoornaar, de koe verkie-
zing van melkveemaga-
zine. Maar, aldus Gerhard, 
“alles is mooi en goed 
maar het kost (niet alleen 
inzet) allemaal nogal wat. 
Hoornaar was mooi, maar 
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dat doe je niet ieder jaar.” Felicitaties met Riet 213. Deze 
aangekochte Celsius dochter had 8 lijsten nodig voor 
haar mijlpaal. Twee dochters zijn nog op jullie bedrijf. 
Ook Aaltje 13, de Lord Bailey dochter is aangekocht. Ook 
zij presteerde het om in 8 lijsten de oorkonde te halen. 
Inmiddels zijn Remco en Ilse getrouwd en bij op het be-
drijf  gaan wonen. Ik heb een prachtige trouwfoto mo-
gen zien. Onze felicitaties natuurlijk. Liefde voor elkaar 
en de koeien. In Lochem is het bewijs door Remco weer 
geleverd. Met Lea 17 een Dominator x Lichtblick (opge-

nomen met 90 punten AV), behaalden jullie bij de eind-
keuring de derde plaats. Proficiat met haar A titel, en alle 
andere bereikte resultaten in 2014 en 2015.  

35 en 36. Sonja 31 en Grada 41 van de familie 
Hilhorst, Hummelo.

De 9e en 10e oorkonde mochten we het afgelopen boek-
jaar overhandigen aan Marieke en Guido Hilhorst aan de 
Broekstraat. Guido in Hoogland geboren boerde eerst 
samen met zijn vader Geurt, en nu met Marieke, sinds 

2001 in Hummelo. Jullie bedrijf is dus nog niet zo oud en 
voldoet nog prima aan haar doel. Jullie zijn gaan investe-
ren in de hondentrimsalon van Marieke maar ook in de 
hondenkennel en het ras Cavalier Kin Charles Spaniels. 
8 fokhondjes van dit ras zijn ondergebracht in een knap 
verbouwde stal (zie foto). Leuk om twee jonge mensen 
met drie kinderen Milan, Benthe en Ferre, zo stralend 
ons een rondleiding geven. Naast gezin, fok, en honden-
trimsalon staan jullie op plek 141 van EJR,  90 koeien 
5.02, 8.925kg. melk, 4,11% vet 3,54% eiwit. Deze gege-
vens en de minimale hulp die jullie er bijhouden pet af 
hoe jullie het allemaal redden. Toch altijd (in ieder geval 
uiterlijk) de rust zelve. Op onze vraag: wat is het geheim 
van het verkrijgen van 10 oorkondes. “Gewoon geluk”, 

zegt Guido, “we hebben geen speciaal fokdoel en stieren 
die zich al bewezen hebben. Ik gebruik het Heemskerk 
fokprogramma. Ik heb 20% aan vervanging nodig, 40% 
van mijn koeien zijn voor de fok en de rest is Belgisch 
Blauw.” Het klinkt zo simpel maar jullie lappen het wel. 
Dit jaar met Grada 41, geboren 12 juli 2002, vader Lord 
Bailey. Zij heeft het goed vol weten te houden maar be-

hoort met haar gemiddelde lage lactatiewaarde toe de 
BB-groep. Er zijn mede daardoor geen nakomelingen. 
Ook al klinkt het gek Sonja 31 zit ook in de BB-groep. 
Ook zij weet het prachtig vol te houden maar ook haar 
lactatiewaarde is niet bijzonder. Elf nakomelingen, 9 
mnl, 2 vrl. Sonja is een Swamo Jaron dochter uit een Ar-
chibald moeder. Celgetal problemen kunnen haar fataal 
gaan worden. Al met al is het toch bijzonder wat jullie 
allemaal presteren. Veel waardering voor jullie enthou-
siaste uitstraling. Ook proficiat voor vader Geurt, jullie 
gezin en beide beroepstakken.

37. Tjeerdje 134. Familie Oonk, 
Miste Winterswijk. 

Het is bij iedere nieuwe felicitatie nadenken hoe be-
ginnen we de eerste zin? Als schrijver wordt me er op 
gewezen dat ik het wel heel vaak een bedrijf bijzonder 
vindt. Ik zal dat bij jullie Gert-Jan, Janine, Daphne en 
Anouk niet schrijven over het bedrijf. Alhoewel jullie 
bedrijf is gewoon superstrak, jullie melken met twee 
Laval robots en wanneer we bellen voor de melkcontro-
le kunnen jullie altijd. Jullie productie in 2015 met 129 
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koeien is 4.09 jaar, 8.875 kg. 4,38%vet en x 3,62% eiwit, 
goed voor plek 89 binnen onze VVB. Tot op heden klinkt 
het redelijk gewoon. Jullie fokkerij, wat rundvee betreft, 
wordt al anders. Patrick te Voortwis, bij velen bekend als 
inseminator en adviseur bij Ferti Plus, maar nu ook zelf-
standig boerend, adviseert jullie. Patrick adviseert niet 
anders dan wat hij van de stier gezien heeft. “We willen 
ook geen vat vol met verschillende stieren 2x een pin-
kenstier en 2x een stier voor koeien, de rest gaat onder 
Belgisch Blauw.” De opfok doen jullie zelf, niet teveel kos-
ten maken, niet meer dan noodzakelijk. Redelijk gewoon 
dus. Bijzonder, en dat kunnen we niet nalaten te vermel-
den, zijn jullie zelf. Janine, jij hebt een leidinggevende 
functie bij zorgaanbieder Marga Klompé. Dit slokt 28 
uur van je tijd op, maar een ieder weet dat het daar als 
leidinggevende niet bij blijft. Gelukkig springt oma Oonk 
bij, zij verzorgd de kalveren. Door ook het voeren van de 
koeien uit te besteden hebben jullie voldoende aandacht 
voor elkaar en jullie beide dochters. Jullie, maar ook hen, 
hebben wij met het meedoen aan onze kalveropfokclub 
op een leuke manier leren kennen. Van heel verlegen 
meisjes tot echte tieners. Leuk om de dames ook als hulp 
van Patrick te Voortwis tegen te komen op de fokveedag 
te Eibergen. Ik sluit af met wat te vertellen over de ju-
bilaresse Tjeerdje 134, jullie tweede 100.000 kg. koe, 
maar er zijn er nog enkele in aantocht. Ze is geboren 4 
december 2001 als dochter van Delta Poppel, 9 lijsten, 
veel melk en gewoon in gehalten, 9 x gekalfd 4 x vrl. en 5 
x mnl. Er zijn geen nakomelingen meer in leven, evenals 
Tjeerdje 134 zelf. Haar oorkonde zal als herinnering op 
jullie bedrijf blijven. Onze felicitaties, fijn dat we jullie als 
lid hebben.

38. Hommelink Braus 9. Mts Hulshof, Lievelde.

In onze felicitatieronde zijn we in Lievelde, aan de 
Tankweg bij Toon Hulshof, zijn gezin en vaste mede-
werker Jos Rensing. Een prachtbedrijf. Een bedrijf die 
op meerdere fronten afsteekt tegen de meerderheid van 
de bedrijven binnen ons ledental. Het begint al met de 
stal. Een serrestal. Veel licht en lucht dus. Toon en vader 
Fons, inmiddels ook aangeschoven bij ons vragenuurtje, 
vertellen. “We zijn de 4e en 5e generatie Hulshof. De ont-
wikkelingen zijn in onze twee generaties snel gegaan. In 
2003 hebben we onze huidige jongveestal gebouwd en 

in 2009 deze serrestal.” Vanuit jullie kantoor, iets hoger 
dan de stalvloer maar niet op zolder, lieten jullie zien dat 
deze stal van 2009 al aan de MDV voldoet. MDV staat voor 
Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit houdt in o.a. rubber-
vloer, waterbed in de box, breedte achter het voerhek en 
bredere boxen dan destijds regulier. Jullie eerlijkheid ge-
biedt te schrijven dat het niet helemaal het einde is. De 
combinatie waterbed en box die daar bij hoort en gele-
verd is,  geeft nog weleens een probleem met een koe die 
iets te schuin gaat liggen en zich dan klem werkt. Maar al 
met al, van jullie gezichten af te lezen, volle tevredenheid. 
Zeker ook over het bovenzeil waar veel collega  boeren 
zich afvragen: houdt dit wel? “Het zit al vanaf 2009, er 
heeft 50 cm sneeuw op gelegen en mankeert nog niets 
aan. Wel hebben we er, vrij snel na de ingebruikname, 
een zonweringszeil over moeten doen. Het was met felle 
zon te gek, geen koe die er nog wilde liggen. Nadat we 
dat hadden gedaan, lag alles hier en geen koe wilde nog 
in de oude stal zijn. Wat ook prima bevalt is dat de wind-
schermen door een weercomputer geregeld worden.” 
Dan jullie fokkerij. Wij mogen hier nu vanaf 2012 komen 
en jullie staan steeds in onze top tien van het EJR. Opval-
lend veel liters met laag vet. Toon: “Dat was een bewuste 
keuze. Door het quotumsysteem voerden en stuurden 
we aan op zo laag mogelijk vet. In 2013 en 2014 hebben 
we vetverlagers bijgevoerd. Het laagste vetgehalte wat 
we geleverd hebben was 3,65%. Dit heeft best wel wat 
opgeleverd maar fijn dat het nu anders kan”. Dan: Hoe 
komen jullie al zoveel jaren zo constant aan zo’n hoge 
productie?” Toon wijst naar vader Fons. Hij straalt en 
verteld: “ik heb in mijn jeugd HBS gedaan, maar je ziet, 
het bloed kruipt waar het niet gaan kon, ik ben toch boer 
geworden. Onze MRIJ veestapel werd gekruist maar ik 
had ook wel gezien dat ze in Duitsland veel verder wa-
ren. Ik kon het niet laten om dieren, zo ik ze graag zag, 
daar te halen. Zelfs embryo’s kwamen hier. Dat bracht 
fokkoeien en melk. Maar jaren later ook de keerzijde.” 
De Holsteins waren te smal en hadden te weinig weer-
stand. De productie was te hoog voor de te lichte dieren. 

Toen leerde Toon een verkoopster van Koole-Liebregts 
kennen via school. Of het ging om liefde op het eerste 
gezicht? Hoe het ook zij: Toon kocht een aantal rietjes 
Montbéliarde. Dat was het begin. De eerste kruisling is 
er nog steeds en het procros (het kruisingssysteem van 
Koole-Liebregts) Montbéliarde x HF x Viking Red bevalt 
prima. Door het Triple- A systeem maakt Jos, die de fok-
kerij geheel voor zijn rekening neemt, de paring keuze. 
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Maar van de stal, het 
voer en de verzorging 
daar komt de melk en 
de leeftijd vandaan. 
Zo ook bij Homme-
link Braus 9. Ze is als 
vaars opgenomen met 
76 voor uier. Maar ze 
maakt er 100.000 kg. 
mee vol. Ze is daarbij vele jaren gemolken door de Gea 
Robot. “We zijn al jaren proef- en ontwikkelingsbedrijf 
van GEA.” Hommelink Braus 9 is een Silverpost Sinatra 
dochter uit een Tolhoek Glory Box moeder. Ze had  een 
zeer vruchtbaar leven. Haar eerste 7 kalveren kwamen 
uit 9 inseminaties, daarna kwam er één kalf uit 18 in-
seminaties. Van haar hebben jullie geen nakomelingen 
meer. Fons, Ria, Nienke en Toon met hun kinderen Teun, 
Roos en Gijs, het was een waar genoegen om een uurtje 
te vertoeven bij jullie. Ik heb hier lang niet alles wat we 
besproken hebben kunnen opschrijven en ik weet ook 
niet of jullie fokstudieclub’s willen ontvangen maar fok-
studieclub’s, probeer het maar. Het is absoluut de moei-
te waard. Familie Hulshof en Jos: Proficiat, en dank ook 
voor jullie in het vertrouwen in VVB Silvolde.

39. Toos 25. Gilbert en Heidy Bruins, 
Netterden.

Voor de 3e keer zijn we met oorkonde en taart naar Net-
terden. Gilbert en Heidy aan de Drevelseweg 9 lapten het 
hem weer. Hoe doen jullie dat en wat is jullie geheim? 
Heidy wil het wel kwijt, maar eerst een stukje historie. 
“Opa is hier begonnen met wat kippen, een koe en een 
zeug en verder verdiende hij de kost met daglonen. Toen 
nam vader het over, hij reed de melkkar en molk toen al 
8 koeien. 8 werden er 20 en zo ook met de fokvarkens. 
Tot hij een ongeluk kreeg en invalide werd.” Gilbert: “ik 
moest zo van school de zaak voortzetten. Als bijbaan 
werkte ik bij loonbedrijf Amting uit Beek. Daar was meer 
te zien dan alleen een tractor of combine. Daar was ook 

Heidy  en op een gegeven ogenblik waren er vlinders. In 
1997 zijn we getrouwd.” Heidy: “Ik werkte in een bakke-
rij en ben dat blijven doen tot Romy in 1998 is geboren. 
Gilbert was niet het type huisman, dus ik bleef thuis en 
begon met kinderopvang. Twee jaar later werd Denice 
geboren en in 2006 onze zoon Dean.” De vraag: hoe lap-
pen jullie het. 3x 100.000 kg. melk? “In mijn kraamtijd 
moest Gilbert de kinderen naar school brengen. De juf-
fen moesten er maar begrip voor opbrengen dat dit pas 
kon als het werk ‘achter’ het toeliet. De koeien gingen, 
en gaan, nog steeds voor. Gilbert heeft als neventak loon-
werk en samen runnen we al jaren een zorgtak. 
We hebben namelijk een zorgboerderij. De boerderij gaat 
echter altijd voor en is na de uitbreiding in 2007 en een 
paar jaar geleden nu 40 ha. groot met ongeveer 75/80 
koeien”. Gilbert: “Zo is het wel mooi, misschien nog iets 
uitbreiden in de grond. Over de fokkerij: ik insemineer 
zelf. Er komen verschillende verkopers van sperma over 
de vloer, ik selecteer in stieren. Ze moeten zich bewezen 
hebben, productie is voor mij heel belangrijk. Wanneer 
je voor een dubbeltje op de eerste rang wilt zitten wat 
betreft de spermaprijs, betekend dat je ook tegenvallers 
moet incasseren. Twee keer gebruik ik een fokstier, is 
een koe dan niet drachtig dan gaat er Belgisch Blauw op.” 
Dan onze jubilaresse. Toos 25, geboren 21 maart 2004, 
in 7 lijsten, bijna ongelofelijk, wat laag in gehalten, maar 
toch. 7 lactaties, 7 nakomelingen. Toos 49 en Toos 52 zijn 
nog aanwezig. Bij de 8e geboorte, een tweeling, ging het 

mis. Ze kreeg melkziek-
te. Pijnlijk, zo zeggen 
beiden, om zo’n koe in 
te moeten laten slapen. 
Gilbert en Heidy, wij en 
de lezers zijn weer veel 
wijzer. De namen van 
beide dochters komen 
we in de wandelgangen 
bij twee van onze VVB 
leden weer tegen. Beide 
dochters hebben ver-
kering met zonen van 
onze VVB leden. Die 
helpen geregeld mee. 
Gilbert, je kunt zo in de 
weekeinden uitslapen. 
De schoonzonen kun-
nen het werk zo over-

nemen. Toos 25 zal niet de laatste foto geweest zijn die 
‘onze Sandra’ gemaakt heeft. Proficiat!

40. Joke 91  Mts Arends-Gaikhorst, Vierakker.

(Tekst Paul Brummelman)
Ook dit jaar gaan we weer met de camera en een appel-
taart richting Vierakker, naar de familie Arends. Vorig 
jaar was het een roodbonte, dit jaar is het een zwartbon-
te koe. Dit is inmiddels de 4e 100.000 kg. koe op dit be-
drijf en er zitten er nog wat aan te komen. Joke 91 staat 
er stralend bij en is mooi gewassen, dit kun je wel over-
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laten aan Inge, die dit ook al eens heeft laten zien bij de 
vaarzenkeuring, met een mooi resultaat. Terug naar Joke 
91, geboren 20-12-2002,  dit is een Zandenburg Manzini 
(Bobstar 50 X Jimtown) X Joke 58 (ook een 100.000 kg. 
koe) dit is een Etazon Hydetown. Dat deze koe spot met 
de ‘moderne regels’ blijkt wel uit het feit dat de stier Man-
zini in positieve zin opvalt in hoge gehalten en een goede 
uiergezondheid, maar voor klauwgezondheid 85, been-
gebruik 90, voorhand 94 en kruisbreedte 92 scoort. Van 
deze stier zien we ook niet veel 100.000 kg. koeien, dus 
verzorging en management blijven belangrijk. Verderop 
in de afstamming aan moeders kant zit nog Enhancer die 
ook niet bekend staat als ‘benenspecialist’. Joke 91 heeft 
in 10 lijsten een LW tussen de 81 en 114, hoge gehalten, 
boven de 4,70% vet en 3,60% eiwit, het celgetal begint 
nu wat op te lopen. Ze zit nu op 9200 kg.vet en eiwit, 
dus de 10.000 kg. vet en eiwit is in zicht. Ze is ook weer 
drachtig. Ze heeft 2 jaar geleden met een coli infectie een 
aantal dagen in het strohok gelegen, maar is er weer he-
lemaal bovenop gekomen. Een karaktereigenschap van 
100.000 kg. koeien. Dat ze van afwisseling houdt blijkt 
wel uit het feit dat ze met 28 verschillende stieren is 
geïnsemineerd. Van de 3 vrl. nakomelingen is er nog 1 
vaars aanwezig, en van de 7 mnl. is er 1 gebruikt op het 
bedrijf als dekstier waarvan er kalveren aanwezig zijn.

We feliciteren de familie Arends met Joke 91 en wensen 
hun veel succes op weg naar de volgende mijlpaal.

41. Pluimpje 30. Frank Egberts, Etten.

Frank, vele keren hebben we je de afgelopen jaren mo-
gen feliciteren met 100.000 kg. koeien. Dit jaar niet an-
ders en dan schrijf je in een half uur al snel twee kantjes 
vol. Jullie, Frank en Manuela, wonen op het bedrijf en 
vader en moeder in een eigen woning op jullie erf in Ra-
felder. Rafelder, en ook jullie bedrijf, schrijft historie, bin-
nenkort te lezen in boekvorm. Frank. Jij bent inmiddels 
het derde geslacht Egberts op dit bedrijf. Het van oor-
sprong pachtbedrijf is onder vader Jan en moeder Lies 
inmiddels volledig eigendom en 54 hectare groot. Door 
bouw, verbouw en investeringen zijn jullie de afgelopen 
jaren gegroeid naar 135 koeien en 65 stuks jongvee. Opa 
was een fanatiek zwartbontfokker, maar jullie veestapel 
is onder vader Jan rood geworden. Red Holstein is ook 

jouw fokdoel. Meer robuustere koeien, hoog in gehalten. 
Een enkele keer Fleckvieh. In ons boekjaar 2014/2015 
zien we jullie op de 37e plek met 132 koeien, 4.09 jaar, 
8730 kg., 4,78% vet en 3,79% eiwit. Dit behoeft geen 
aanvulling. Veel is er veranderd vanaf mei 2014. Je leer-
de Manuela kennen. Ze komt, met haar zoon Bennit, uit 
Elten, net over de grens bij Beek en is de dochter van een 
boer. Dus het boerenleven is haar niet vreemd. Prachtig 
om bij zo’n stralend stel aan de koffie te mogen zitten. 
Nu vader en moeder op leeftijd komen en niet alles meer 
kunnen, heb je hulp van AB-Oost en je laat je koeien voe-
ren. Tevens komt Rens Dieker af en toe melken, schud-
den of harken. Daardoor, zo zeg je, is er aandacht voor 
gezin en mooie dingen in het leven. Dan onze felicitaties 
(Ik heb vergeten te vragen de hoeveelste) maar er volgen 
er nog meer, dus doen we dat de volgende keer. Dit keer 
is het Pluimpje 20, geboren 3 januari 2004, Stadel Red 
x Pluimpje 18 x Delta Sparta x Starbuck x Marty in de 
voorgeslachten, krachtpatsers dus. 10 lijsten, veel liters 
met prachtige gehalten. Het kan zo maar eens zijn dat 
ze de 10.000 vet/eiwit haalt want ook bij haar spreken 
we over een gave koe. Ze kreeg 9x een stierkalf maar 
haar enige dochter tot nu toe, geboren in 2008, is er nog 
steeds. Frank, Manuela, Lies en Jan, proficiat.

42. Marisca. Familie Beuvink, Zelhem.

Sandra en Gert, jullie eerste 100.000 kg. koe is een feit. 
Marisca op 4 december 2001 geboren als dochter van 
Mathilda en vader Subliem Tulip R. Marisca kalfde 12 
keer af wat haar 6 dochters en 6 zonen opleverde. Alleen 
dochter Mathilde, geboren in 2009 is nog in productie 
bij jullie. Marisca doet het geweldig, haar lactatiewaarde 
lag 9 lactaties ver boven de 100. Met haar hoge gehal-
ten en haar vitaliteit kan ze nog een heel eind richting 
10.000 kg.vet/eiwit komen. Er zal haar dan, gezien haar 
leeftijd, niets in de weg moeten staan. Gert en Sandra, 
de plek waar jullie nu boeren heeft historie. Geïnteres-
seerden, bekijk de site www.oudzelhem.nl, ga dan naar 
historie en boerderijen en klik op ‘Hemink”. De historie 
gaat 3 eeuwen terug. Van grupstal met koeien, kippen en 
varkens, naar wat er nu staat (zie afstandsfoto). In de 23 
jaar dat jij, Gert er nu woont heb je dit opgebouwd. Eerst 
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met vader en moeder nu sinds 4 jaar samen met Sandra. 
In 2009 leerde jullie elkaar kennen. Sandra, jij komt niet 
van de boer, maar je hebt wel dierverzorging gestudeerd. 
De liefde voor dieren zit helemaal in je bloed en je helpt 
mee met alles waar hulp nodig is. Prachtig, hoe jullie van 
elkaar en jullie dieren genieten. Van oorsprong zijn jullie 
een MRIJ bedrijf. We houden het bijna rood. We werken 
met het SAP van CRV en Stef Keurentjes is onze vaste ad-
viseur. We schreven: bijna. Sandra wilde ook graag een 
zwartbonte koe ertussen. En je hebt je zin gekregen, 2 x 
zelfs. Inseminator Gert Jan Wolsink kwam extra binnen 
om te vragen of dat wel klopte een zwartbonte stier. Jul-
lie gebruiken geen Belgisch Blauw, enkele tegenvallers 
bij het afkalven was genoeg. “Met pijn in ons hart doen 
we vaarskalveren weg. Maar we houden niet meer dan 
noodzakelijk is voor vervanging.” Ook jullie hebben iets 
bijzonders. 
Drie jaar geleden werd er een drieling bij jullie geboren. 
Ze zijn er nog steeds, alle drie gekalfd en momenteel alle 

drie in de droogstand. Natuurlijk bij deze gelegenheid, 
graag een foto. Met jouw camera Sandra, want als hobby 
fotograve heb je dat professioneel in orde, en mensen, 
zie het resultaat. Jullie voornemen is dat wanneer deze 
drie dames Kristel-K3 (rechts), Kathleen-K3 (midden) 
en Karen-K3 (links), samen de 100.000 kg. vol maken 
komt er feest. De eerste lijsten zijn er: Kristel-K3 4.558 
kg, 4,78% vet en 3,95% eiwit, lw 80 exterieur 78 pun-
ten, Kathleen-K3 7.360 kg. 3,55% vet en 3,50% eiwit, 
lw 97, exterieur 78 punten. Karen-K3 5.472 kg. 4,67% 
vet en 3,96% eiwit, lw 85, exterieur 77. Geen hoogvlie-

gers maar klein geboren ,geeft meestal geen grote koe. 
We blijven de productie volgen. Gert en Sandra, proficiat 
met alles wat jullie bereikt hebben. 

43. Geertje 55. Henry en Diana Wopereis, 
Lichtenvoorde.

Het is voor ons de zevende keer dat we jullie, Diana en 
Henry, een oorkonde en taart mochten overhandigen. 
Natuurlijk ook bij jullie het kladblok mee, jullie vertellen 
en wij schrijven. Henry, jullie boeren in jouw oudershuis 
en je bent het 3e geslacht Wopereis op dit bedrijf. Van 
oorsprong uit Zieuwent komend is door je voorouders 
de overstap in 1925 gemaakt. De gronden om jullie boer-
derij zijn destijds handmatig zelf ontgonnen. Door ruil-
verkaveling en grondaankoop zijn er nu 54 ha. In 1988 
ongeveer werd jouw vader ziek en kwam je er op je 28e 
zelfstandig voor te staan. Ondertussen heb je Diana le-
ren kennen en wij, net zo verrast als jullie zelf, mochten 
jullie 5 jaar geleden feliciteren met jullie tweeling Tessa 
en Bart. Diana vertelt net als Henry stralend: “dat ons dit 
mocht gebeuren, we waren immers niet meer de jong-
ste. Ik zelf werk in de IT van een logistiek bedrijf en ben 
geen boerin. Wat ik wel heel graag doe is de koeien uit de 
wei ophalen en de kalveren knuffelen. Dit is voor mens 
en dier heel ontspannen”, zo ervaart Diana. Dan inmid-
dels 7x een 100.000 kg.koe. Hoe lukt je dat? Henry: “Ik 
kan geen afscheid nemen van koeien. Ik geef echt te veel 
uit aan dierenartsenkosten. De dierenarts komt iedere 
twee weken op ons bedrijf en doet ook de drachtcontro-
le. Arbeidsplezier heb ik altijd, zeker toen de dierenarts 
er gisteren 16 drachtig constateerde. Toch ben ik gaan 
inkruisen. Teveel uitval, vaak te jong. Ik doe zelf de opfok 
en we zitten zeer laag wat betreft vervanging. Door de 
groei hadden we ze tot op heden wel nodig, maar voorlo-
pig is het vooral Fleckvieh en Belgisch Blauw. Dan onze 
toekomst wat mest betreft. We zijn gaan deelnemen in 
mestverwerking de Laarberg. Of het er komt, is nog een 
vraagteken. Inschrijving kost € 1,= per 500m3. Gaat het 
niet door dan heb je mogelijk een verliespost. We zien 
wel.” Dan onze aanleiding van dit bezoek, Geertje 55. 
Jullie, op 26 november 2002 geboren Blackpricedochter 
kalfde 8x af. Ze kreeg 3x een stierkalf en 5x een vaars-
kalf. Leuk om te vermelden is dat haar jongste en oudste 
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dochter nog in leven zijn. De jongste, Geert 120 is bij jul-
lie geboren in 2014 en Geertje 68, geboren 18-2-2005, 
bij een ander bedrijf. Na 12.08 jaar hebben jullie afscheid 
moeten nemen. In 3399 dagen liet ze 106.732 kg.melk 
achter met 4,19 vet en 3,14 eiwit. De oorkonde zal een 
blijvende herinnering zijn. Onze felicitaties en ook onze 
waardering voor wat er bij jullie de afgelopen jaren is 
gerealiseerd. De foto op afstand laat dit mooi zien.

44 en 45. Nora 107 en Ida 71. Familie Wentink, 
Wijnbergen.

Iedere 10.000 kg. vet/eiwit- of 100.000 kg. melkkoe is 
een bijzonder gebeuren. Heel bijzonder is het wanneer 
je er dan twee tegelijk mag huldigen en deze twee ook 
de eerste 100.000 kg. koeien op je bedrijf zijn. Nog veel 
unieker is het dat het hier om twee koeien gaat die bei-
de in 2002 zijn geboren, geen tweeling, maar wel beide 
Stadel als vader hebben en van moeders kant Marty Red 
als opa hebben. Ook laat jullie foto van Nora 107 en Ida 
71 op de voorkant van de uitnodiging duidelijk zien dat 
de beide dames uiterlijk heel veel gemeen hebben. Met 
twee kransen waren we te gast bij Tineke en Harrie Wen-
tink te Wijnbergen. Een feestje dat tevens een periode 
van bouwen en verbouwen afsloot en dat gehouden is 
in jullie nieuwe veldschuur. De oude jongveeschuur met 
potstal heeft plaats gemaakt voor een prachtige nieuwe 
melkveestal. Bouwtechnisch is er rekening mee gehou-
den dat er mogelijk in de toekomst robots komen, maar 
voorlopig melken jullie 2 x 12 met tru-testers. Ruimte 
en lucht voorzien van een flink strohok. Mocht grondge-
bondenheid een must zijn voor groei, jullie hebben nog 
mogelijkheden. De huldiging is een gezellig samenzijn 
geworden. Lovende woorden van verschillende spre-
kers. De voervoorlichter b.v.: “ik kom hier wel maar 
wordt alleen maar gecontroleerd of ik mijn werk goed 
heb gedaan. Harrie heeft meestal het huiswerk gedaan 
tot twee cijfers achter de komma”. En dan, wanneer er 
alleen maar luchtige toetjes van de melk van deze beide 
dames zou worden gemaakt en de pakken achter elkaar 
gezet zouden worden, dan zijn we 254 kilometer verder. 
Jammer dat vader Jaap deze avond niet meer mee mocht 
maken. Jaaps gezondheid nam de laatste jaren sterk af. 
Afgelopen zomer hebben jullie, en heel veel met jullie, 
afscheid van vader en opa moeten nemen. Beste lezers, 
ook wij hebben Jaap meer dan 40 jaar mogen kennen. 
Een zeer bijzonder mens. Hartelijk en zeer sociaal. Een 

bewogen leven die niet altijd over rozen is gegaan. 
De bouw, de jubilerende koeien, alles heeft hij nog mee-
gemaakt. Onze condoleances, zijn dan ook complimen-
ten aan jullie, dat jullie Jaap zoveel hebben gegeven. 
Maar Harrie en Tineke, jullie weten inmiddels ook wat 
geplaagd worden betekend. Harrie, jouw tunnelsyn-
droom blijft een plaaggeest. (Tunnelsyndroom zijn vast-
zittende zenuwen in de pols.) Het vinden van melkers is 
tot op heden geen probleem.  Dan nog een paar woorden 

over twee echt bijzondere koeien. Nora 107, met 22 pa-
ringen, 10 nakomelingen, 5 vrl. en 5 mnl. 3 nakomelin-
gen zijn nog aanwezig. Nora 130, 5 lijsten met een lacta-
tiegemiddelde van 100, Nora 138, 3 lijsten , gemiddelde 
lactatiewaarde 85. Nog een lange weg te gaan voor deze 
beide nazaten. Nora 107 kwam zelf in 10 lijsten tot een 
gemiddelde lactatiewaarde van 99.
Ida 71, van grootmoeders kant nog een klein beetje 
Fleckvieh in de bloedvoering, heeft een gemiddelde 
lactatiewaarde van 96,4. Ook zij heeft 10 nakomelingen 
uit 20 paringen bij 12 
verschillende partners, 
6 stiertjes en 4 dochters. 
Een pink en een vaars 
zijn nog aanwezig, deze 
vaars is aan de melk. 
Lactatiewaarde 99, geen 
hoogvliegers dus. Is het 
met de nakomelingen 
nog afwachten, de bei-
de dames weten nog 
van geen ophouden en 
kloppen hun harten nog 
als jonge dames. Har-
ten die samen meer dan 
93.247.100 liter bloed 
hebben rondgepompt. Een geweldige prestatie. Tineke 
en Harrie, met jullie kinderen, van harte proficiat!
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Dit jaar hebben we als VVB dit feit 
6 x mogen meemaken. Dit op de 
jongste telling van 33.500 koei-
en geeft aan wat voor een unieke 
prestatie er dan geleverd is. De fa-
milie Spaan in Duiven had zowel 
een 100.000 kg koe als een 10.000 
vet/eiwitkoe.

46.  Jannie 5 (100.000 kg 
melk) en 47. Jelle (10.000 kg.vet/eiwit) 
Familie Spaan, Duiven.

We waren tot en met 2012 bijna vaste gasten bij Erwin 
en Catelijn Spaan. Na een klein dipje mogen we jullie nu 
weer feliciteren. Jannie 5, geboren 22 maart 2003, heeft 
de 100.000 liter gehaald. Jannie gaf tot nu toe 10 nako-
melingen uit 12 inseminaties. Van de 5 mnl. en 5 vrl . na-
komelingen zijn er nog 4 op jullie bedrijf en ook alle 4 in 
productie. Jannie 5 is een dochter van de stier Laurenzo. 
Moeder Jannie 2 was een Holim Tornedo. In de over-
grootvaders zien we, wat we zo vaak tegenkomen, Sunny 
Boy en Celsius. Zo jullie zijn, zo is ook jullie bedrijfsvoe-
ring. Geen peperdure rietjes kopen, geen stallen bouwen 
waarvan het eind bijna niet te zien is. Maar gewoon alles 
bij stukjes en beetjes.
En wat we in de loop van de jaren hebben zien ontstaan 
is een prachtbedrijf dat jullie met z’n tweetjes prima 
kunnen behappen. Aandacht voor gezin en bedrijf. Die 
aandacht zien we terug in de jaarstatistieken. De 63e 
plek is voor jullie, 9.220 kg. met 4,52% vet en 4,34% ei-
wit. Maar dan de klapper, een gemiddelde leeftijd van 
6.02. Met inmiddels 79 koeien in de jaartelling. 
We noemden en roemden het woord aandacht. Aan-
dacht moet er volop geweest zijn. Op jullie bedrijf han-
gen 7 oorkondes 100.000 kg. koe en 2x 10.000 kg. vet/
eiwit koe. Een van de 10.000 kg. vet/eiwit koeien is Jelle, 
dochter van Nordkap, is geboren in 1999. Ze produceer-

de tot op ruim 17 jarige leeftijd, in 4985 dagen, 141.212 
kg.melk. met 10.059 kg.vet/eiwit. De zuivel had daar 

257.686 pakken luchtige toetjes of 138.988 pakken ge-
wone vla of 14.121 kilo kaas van kunnen maken. Haar 
hart heeft maar liefst 63.545.400 liter bloed rondge-
pompt. Dit is topsport, met een topprestatie
Veel bewondering voor jullie. We mogen al vele jaren 
ook bij jullie komen keuren voor de kalveropfokclub. Dit 
jaar hebben Aukje en Giel een jaartje overgeslagen maar 
wie weet, het is altijd genieten. De jeugd moet zich er zelf 
mee redden. Renske kent de kneepjes inmiddels en hielp 
Giel een beetje en Aukje doet het zelf. 
Catelijn en Erwin, maar ook jullie gezin, van harte pro-
ficiat en op naar de volgende 10.000 kg vet/eiwit- of de 
volgende 100.000 kg. koe.

47. Tecla 383. VOF Luesink, Halle.

In het boekjaar 2013 stond Tecla als 100.000 kg. koe ver-
meld. Toen geflankeerd door Richard, Raymond en Ro-
nald. Nu twee jaar later mochten wij Tecla 383 huldigen 
met 10.000 kg. vet/eiwit. De komst van de vakfotograaf 
Hans Menop hebben we samen aangegrepen om haar te 
huldigen. De gaafheid van Tecla, die 13 november 2003 
geboren is, is bijzonder. Een koe die op die leeftijd nog zo 
gaaf is en zo mooi showt, moet ook professioneel gefoto-
grafeerd worden. En uiteraard ook het hele gezin en zelfs 
alle medewerkers erbij op. Er was op die fotosessie voor 
jullie heel wat vooraf gegaan. Drie Fleckvieh kruislingen 
voor Stef Beunk van Bayern Genetics op de foto zetten. 
Fleckvieh met karakter in hun genen, zet die maar eens 
op een mooi plekje in de tuin. Maar alles is gelukt. Ever-
lien en Gerbert jullie productie is torenhoog. Zelf in een 
overvolle stal. De uitbreiding is inmiddels in gebruik. 
Een stal waar geen voetbad aanwezig is. Waar inmiddels 
heel veel Fleckvieh bloed in de genen zit. Onze vraag 
waar halen jullie die productie vandaan. “We voeren 
veel maïs in ons rantsoen. Het gras moet het eiwit leve-
ren en doet het ook. Kunstmest doet meer dan raap, dat 
wil ik als boodschap meegeven. Dan onze voerleveran-
cier. Coops uit Halle! Nog relatief klein van omvang maar 
ze zitten er bovenop. Onze resultaten hebben we mede 
te danken aan hun vakmanschap. En dan Tecla 383. Ze 
heeft als Grandprix dochter al meegelopen, en zelfs voor-
op, in de dochtergroep op de NRM. Ze heeft het showen 

10.000 KILOGRAMMEN VET/EIWIT
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helemaal in zich. 3 van haar 5 nakomelingen zijn er nog. 
8 nakomelingen, 8 lijsten en dan al 10.000 kg. vet/eiwit 
en dit met maar 13 inseminaties. Everlien, Gerbert, va-
der, moeder, kinderen en medewerkers samen zoveel 
uitstraling, zoveel vakmanschap. Het is heerlijk een keer 
of soms vaker per jaar bij jullie onze felicitaties te mogen 
brengen. Proficiat!

48. Roza 14. Familie Spexgoor, Zieuwent.

Sandra en Richard, in ons jaarverslag van 2013 staat Roza 
14 afgedrukt met een krans. Vele van onze leden kennen 
Richard als de helpdesk van het Ruma management pro-
gramma. In 2013 was dit, en Roza de reden om een feest 
te geven. Roza en dit laatste waren nu weer een reden. 
Roza heeft het gepresteerd om 10.000 kg. vet/eiwit vol 
te maken maar deze prestatie is Roza teveel geworden. 
Ze heeft, al was dit heel haar leven tegen haar tempe-
ramentvolle karakter, de huldiging al liggend over haar 
heen laten komen. Van verschillende sprekers waren er 
lovende woorden. 10.000 kg. vet/eiwit krijg je niet zo-

maar. Jullie moeten veel geduld opgebracht hebben om 
Roza zover te krijgen. In 2008/2009 bijvoorbeeld: 8 in-
seminaties en 1 embryo plaatsing. Een jaar later lapt ze 
het weer in één inseminatie drachtig te worden. In 2013 
en 2014 zijn er weer zes nodig. Toch mag Roza trots zijn 
,haar dochters Roza 204 en 211 zijn er nog. Wie weet? 
Jullie feest na de huldiging was ook nu weer erg gezellig. 
Roza 14 mocht na een welbesteed productieleven insla-
pen. Richard en Sandra met gezin, het was ons een waar 
genoegen. Proficiat. Knap zo jullie het runnen.

49. Maise 33, familie Tijhuis uit Terborg.

Op 9 juni 2001 is in het Twentse land Maise 33 geboren, 
dochter van Maise 26 en Delta Hudson, een Celsius-zoon. 
Op zondag 18 oktober jl. hebben we haar mogen huldi-
gen. Ze wist in juli 10.000 kg. vet en eiwit te behalen. 
Arnold en Jolanda met dochter Lisa en zoon Sander zijn 
verkast en hebben zich in 2011 in Terborg genesteld. 
En wat onze ex-metaalbewerker met zijn Jolanda daar 
inmiddels hebben opgebouwd is ronduit bewonderens-
waardig. De huldiging van Maise 33 is tevens een dank-
baar afscheid geworden van een paar jaar onrust voor 
geest en lichaam. Wat hebben jullie een arbeid verzet 
maar wat is er iets moois opgebouwd. Hartverwarmend 
is het dan dat iemand in zijn dankwoord tot de geno-
digden zijn emoties even toont. Verschrikkelijk mooi 
dat er ondanks alle drukte toch tijd is voor koffie en je 
dan hoort over al jullie hobby’s. Nederlands kampioen 
ploegen. Arnold internationaal scheidsrechter bij ploeg-
wedstrijden en Jolanda een weekend naar Parijs met de 
vriendinnen. Petje af voor je vakmanschap. Hoe knap, 
en op het oog simpel, de verbreding van de ligboxenstal. 
Hoe er over de toekomstige koe is en wordt nagedacht. 
Inkruisen is ook voor jullie geen vreemd woord meer. En 
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dan om Maise 33 te krijgen waar ze gekomen is. En waar 
ze nog gaat komen. Ze is inmiddels weer drachtig en mag 
van jullie haar oude dag volledig op het strohok door-
brengen. De met 78 punten als vaars opgenomen Mai-
se heeft in haar leven een half bos aan klosjes versleten, 
was het de ene klauw niet dan moesten er onder de an-
dere wel een klosje, zo vertelde je. Inmiddels 141.170 kg. 
met 4,02% vet en 3,21% eiwit. Maar wel gemiddeld 37,7 
kg. per dag. Deze kg. brachten wel 10.203 kg. vet/eiwit 
in 12 lijsten. 10 met een gemiddelde lactatiewaarde van 
111. Met de 11e en 12e lijst krijgt ze teveel concurren-
tie van de jeugd. 32 bevruchtingen met 16 verschillende 
partners waren goed voor 12 nakomelingen, 6x mnl. en 
6x vrl. Nog aanwezig zijn de dames Maise Wonderboy 
2006 en Maise Kian 2009 en Maise Atlantic 2015. Jolan-
da, Arnold, Lisa en Sander, het komt jullie toe dat er door 
de VVB, Friesland Campina en de fokstudieclub Etten lo-
vende woorden zijn toegesproken. 
Van harte proficiat. 

50. Juliana 66. Mts Colenbrander uit Silvolde.

Vrijdag 23 oktober zijn we met 4 bestuursleden en 4 me-
dewerkers naar ‘de Nachtegaal’ afgereisd om Juliana 66 
te huldigen. Met Juliana 66 willen we ook haar eigenaren 
en verzorgers Theo, Ada, Bart en Linda en de kinderen 
Benthe en Sjors feliciteren.  Juliana 66, geboren als doch-
ter van Lord Lilly, een stier die we regelmatig mogen 
noemen als vader van een 100.000 kg. koe., wat nog niet 
wil zeggen dat ze alleen maar duurzame koeien heeft 
nagelaten. De bloedlijnen in Juliana brachten Sunny Boy 
en Blackstar samen maar zeker de verzorging, geduld, 
31 inseminaties voor 10 nakomelingen brachten haar 
zover. Maar ondanks haar leeftijd van 15 jaar is ze nog 
bijzonder vitaal. Als het lukt wordt ze weer drachtig ge-
maakt. Bart vertelde hoe moeilijk haar begin is geweest. 
Het was in de tijd dat we net begonnen waren te melken 
met twee robots, toen Juliana afkalfde. Ze wilde echter 
niets met die techniek te maken hebben. We hebben haar 
weken op het stro met de kan gemolken. De robot bleek 
na een tijd ook niet de gelukkigste keuze en na een tijd 
is de melkput in ere hersteld en iets uitgebreid. Inmid-
dels is er een prachtige nieuwe stal tegen die melkput 
aan verrezen. Stilzitten is er sowieso niet bij. Er is meer 
dan alleen koeien. Oma Ada (op krukken) heeft als hobby 
bloemschikken, nog een lekker nest van die kleine plaag-
geestjes oppassen en opa Theo naast muzikant in twee 
muziekgezelschappen ook nog raadslid in de gemeente 
Gendringen. Daarnaast zijn jullie nog actief als fokstu-
dieclubleden en is Bart zowaar nog bestuurslid van onze 
VVB. Leuk dat ons bestuur ook aanwezig was om jullie 
bij de huldiging te komen feliciteren. Ook Friesland Cam-
pina liet een prachtig bronzen beeld achter. 
Knap ‘Nachtegaaltjes’ en Proficiat!
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en loopt sindsdien bij hem in de stal. 
De avond dat de slotavond van onze kalveropfokclub 
stond gepland was ook de huldiging van Wilmie 5. Voor 
de gelegenheid is de koe gewassen en geschoren in het 
strohok en de fokstudieclubs opgetrommeld om er een 
gezellige avond van te maken. Dit lukte met glans en ook 
het omhangen van de krans lukte na enkele pogingen. 
Deze krasse dame liet zien dat ze nog goed ter been is en 
voor de eerste 20 meter maar een paar seconden nodig 
heeft. Gelukkig was Henk net zo snel en kon even later de 
terecht trotse familie  met koe en krans op de foto.
Familie Beulink, van harte gefeliciteerd en dat er nog 
vele mogen volgen. 

51. Wilmie 5. Familie Beulink, Hengelo.

(tekst Johan Ruiterkamp.)
Na een aantal 100.000 kg. koeien nu ook een 10.000 
kg. vet /eiwit koe voor de familie  Beulink. Deze Stadel 
dochter die er nog puntgaaf uitziet werd geboren op 13 
oktober 2000. In 2012 de 100.000 kg. behaald en nu 3 
jaar later 10.000 kg vet/ eiwit. Hiervoor had ze nodig 
132.000 kg. melk met 4,11% vet en een mooi eiwit van 
3,52%. In deze 15 jaar heeft ze ook 12 kalveren gebracht. 
6 stiertjes en 6 vaarskalveren, 4 dochters zijn er nog. 2 in 
de opfok (de jongste 2) en een andere dochter, Wilmie 
13 heeft inmiddels 70.000 kg. gegeven. Dochter nr. 4 is er 
ook nog, maar werd als vaars aan een buurman verkocht 
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VOOR GOEDE KLAUWVERZORGING:
-----------------------------------------------

Frank Geven tel.: 06 22667438
&

Thijs Wieggers tel.: 06 23347176
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Dank aan veehandel Fons Dijkman uit Marienvelde, 
die er ook voor zorgt dat de runderen op de  fair 
komen. Heeft u runderen voor de handel? 
Bel 0544-351522. ‘Fons: van alle markten thuis’.



V.V.B. Silvolde  •   jaarverslag 2015  •  pagina 68

A-koeien
Op de foto zien we Lea 17 van de familie Regelink uit 
Hengelo (Gld). Ze is opgenomen met :
Frame 93, robuustheid 94, uier 90, benen 87, Totaal 
AV 90.

Olga 163 van Mts ten Arve uit Ruurlo  kreeg net na 
het afsluiten van de jaarcijfers 90 punten algemeen 
voorkomen. Haar puntentotaal is:
Frame 93, robuustheid 90, uier 90, benen 88, 
Totaal AV 90.

Weggelhorster Hannita 129 van Mts Haytink 
uit Lochem
Frame 91, robuustheid 92, uier 88, benen 90, 
Totaal AV 90.

Sterkoe 1
Bij de afronding van het jaarverslag zagen we nog een 
bestand van Jeanet 3 van VOF den Hartog uit Lathum. 
Zij behaalde het predikaat Sterkoe 1. We belden Jan 
en even later kregen we haar foto en onderstaande 
gegevens. Wat een snelle reactie. Bedankt Jan!
Ze werd opgenomen met exterieur: Frame 85, ro-
buustheid 88, uier 86, benen 86, Totaal AV 86.
Jan over Jeanet:
Vader Cash en moedersvader Bernard waren Sunny 
Boy zonen. Lijnenteelt of inteelt op Sunny Boy dus.
In 7 lactaties gaf ze 98.197 kg melk, (bijna 100.000 
kg) met gemiddeld 36.6 kg melk per dag. 
24 november (j.l.) heeft ze gekalfd  van een Seaver 
dochter, een Puntdraad dochter, die nog in de koppel 
loopt, ze is nog  erg  vitaal. 
Kortom: Een onopvallende krachtige koe die op haar 
leeftijd nog erg vitaal is. Wat een prestatie: 

Jan, Willie en Belie: proficiat! 

Rundveehouders opgelet!
VVB Silvolde bewijst al jaren, dat het best lukt om 
geld te besparen. Door onze voordelige tarieven, 
snelle service en persoonlijke aandacht weten 
we klanten aan ons te binden. 
Bent u nog geen lid? Jammer voor ons, jammer 
voor u. Het is nu tijd om over te stappen. 

Bel of mail ons 
voor een vrijblijvende offerte!
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20e Farm- en Countryfair Aalten
Ook dit jaar hebben we als VVB weer onze sector 
positief proberen uit te dragen tijdens de 20e Farm 
en Country Fair. Drie dagen waren er weer ruim 60 
dieren aanwezig die 25 rassen vertegenwoordigden. 

Inmiddels organi-
seerden wij, bij dit 
enorme gebeuren 
voor de 19e keer 
een runderenras-
senshow. Het eer-
ste jaar hadden 
we de stamboe-
ken gevraagd, de 
dieren te organi-
seren maar dat 
was destijds geen 
geslaagd idee. In 
1996 hebben we 

de formule aangepast en sindsdien is er niet veel ver-
anderd. De organisatie mocht van onze inzenders er 
6 huldigen om hun 20 jarige deelname als inzender. 
Fredie van Dijk (Blonde ‘d Aquitaine), Hein Steenbre-
ker (Belgische Wit Blauw en Belgisch Blauw), Dick 
Graven (Limousin), Bert Tiemessen (Schotse Hoog-
landers), Carel Kersjes (Pimonthese) en Dhr Jansen 
als inzender van het Hereford Stamboek. Natuurlijk 
danken we ook alle andere inzenders o.a. de familie 
Luesink uit Hengelo. Zij vervingen dit jaar de fami-
lie Rutjes uit Beek met hun Dahomey koetjes. Ver-
der dank aan Gerard Duitshof (Fleckvieh). De familie 
Reusink zelf (HF, Jersey, Witrikken en het Hongaarse 
Stepperund), Bert Smallegoor (MRIJ ras en Blaarkop), 
familie Semmelink met de knuffelkoeien van Brown 
Swiss, families Steintjes en Vogt voor de Dexter, Arie 
Apeldoorn voor de Lakenvelder, Rob Nieuwenhuis 
Verbeterd Roodbont, Theo Hollander met zijn Zeboe, 
Charolais  en Marchiana’s, Bertus ter Maat die jaren-
lang voor het Marchiana ras zorgde, Hans Winkel-
horst danken wij als inzender van de Aberdeen Angus 
en zeker ook voor de aankleding met zijn kerstden-
nen in onze koeienstand . Anton Klomp zorgde voor 
een prachtige collectie Brandrode runderen. Die wor-
den goed omheind en krijgen veel ruimte. Ook zijn 
kleine knuffelkoetjes zijn ieder jaar aandoenlijk voor 
het kleine publiek. 25 rassen die door ruim 45.000 
bezoekers konden worden bekeken. Dank aan Thea 
Jansen, haar vriendin Iet en Marja Smeenk voor hun 
spontane hulp achter de bar. Onze vaste hulpen, Ke-
vin Schepers, Theo Baars en Gert Jansen. Kevin willen 
we extra noemen, hij is al zo lang de man waarop we 

deze dagen kunnen bouwen. Hij is er van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat  en zorgt dat alle dieren goed 
verzorgd worden. Super Kevin! We willen hem  en Ni-
cole feliciteren  met de geboorte van hun zoon Tijs. 
Geniet van jullie kleine manneke! Zeker ook dank aan 
de 12 vrijwilligers die op dinsdagavond hebben ge-
holpen met opbouwen. In twee uur tijd was ook dit 
jaar weer alles gereed. Ook zondagavond bij het laden 
van de koeien, het opruimen en het afbreken van de 
hokken mogen we altijd weer op een aantal vrijwilli-
gers rekenen. We gaan niet alle namen noemen, maar 
weet dat onze dankbaarheid groot is. 
Joke en Erik met jullie gezin en vele vrijwilligers, het 
is met alle vernieuwingen die jullie ieder jaar weer 
weten te realiseren een geweldig gebeuren. Het is dan 
ook heel mooi, dat het zijne majesteit  Koning Willem 
Alexander het heeft behaagd jullie te verheffen tot lid 
in de orde van Oranje Nassau. Deze 20e keer kijken 
we terug op super weer wat zich heeft vertaald in een 
record aantal bezoekers. Wij feliciteren jullie met dit 
jubileum. Na 20 jaar eindverantwoordelijkheid over 
het rundvee gebeuren is het voor mij, Theo Hollan-
der, mooi geweest. Johan Ruiterkamp, als eindverant-
woordelijke van de VVB zal zich de komende maan-
den gaan beraden of en hoe dit gebeuren een vervolg 
gaat krijgen. 

Rundveemanifestaties
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Open dag Platerink te Laren.
25 september 2015 is er een open dag gehouden op 
het bedrijf van André en Marije Platerink aan de Kat-
gershoek te Laren. De weergoden zaten die dag mee, 
het was droog maar voor veel veehouders nog te nat 
om te maaien. Dit gegeven en de uitdaging die André 
en Marije zijn aangegaan brachten meer dan 2000 
bezoekers op de been om een kijkje te nemen. Om-
dat ze dit jaar ook de overstap naar ‘Silvolde’ hebben 
gemaakt waren we uiteraard als toeleveranciersbe-
drijf aanwezig. Vele veehouders hebben we te woord 
kunnen staan waaronder een flink aantal uit ons le-
dental. Er was ook heel wat te zien. Een gloednieu-
we maatlatstal voor 400 koeien, grote stroruimtes 
met separatieruimtes, een 26 x swingover melkput, 
350 koeien met een deel jongvee. Uiteraard waren 
er meer toeleveringsbedrijven aanwezig die hun 
producten promoten. Organisator firma Gunnewick 
Mengvoeders uit Vragender kan samen met André, 
Marije, Gerrie, Anoek, Rowan en Sofie terug kijken op 
een zeer geslaagde dag.    

Fleckvieh stamboekkeuring
Ook mochten we ons gezicht laten zien bij de familie 
Jansen in Lintelo. Het Fleckvieh stamboek ‘Benelux’ 
introduceerde hun officiële Fleckvieh stamboekkeu-
ring. Onder toezicht en begeleiding van de Duitse 
zustervereniging ZVMiesbach (zie website Fleckvieh 
stamboek) werden de dieren van de familie Jansen in-
geschreven. Enkele keren per jaar zal een inspecteur 
vanuit Duitsland koeien en vaarzen op de bedrijven, 
die deel willen nemen, komen keuren. Deze Duitse in-
specteurs werken onafhankelijk en zijn in dienst van 
de Duitse overheid. Het Fleckvieh stamboek zal u als 

Foto: ook de jeugd wist zich bij de familie Jansen te vermaken. 

geïnteresseerde graag te woord staan. 
Wij danken de familie Jansen voor hun gastvrijheid.

Land- en tuinbouwbeurs 
2015 te Zelhem.
Voor het tweede jaar de land- en tuinbouwbeurs Oost 
Nederland. Dit jaar gehouden aan de Ruurloseweg te 
Zelhem.
Onder mooie weersomstandigheden op woensdag 
en donderdag is van 3 t/m 5 juni de beurs van het 
Oosten georganiseerd. Vrijdag was het tropisch warm 
en het eindigde in noodweer. Op 40.000 m² zorgden 
250 standhouders voor een gevarieerd aanbod aan 
toeleveringsbedrijven voor de agrarische onderne-
mers. Samen met B-flex oormerken, Bayern-Genetik, 
Kuenen veehandel en Ki -organisatie Ferti Plus zorg-
den wij voor de best bezochte stands van de beurs. 
We kijken terug op een sfeervolle beurs waar we ook 
heel veel eigen leden hebben gesproken. 

- - advertentie - -
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Foto’s Ada Meinen
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7 Rubrieken rood en 6 rubrieken zwart sierden sa-
men met adverteerders en sponsors de catalogus. On-
geveer 100 runderen, waarvan 25 van VVB Silvolde 
leden, waren aanwezig. Herbert Oonk uit Miste moest 
door omstandigheden verstek laten gaan. Maar Pas-
cal en Heidy Klein Holkenborg, Jochem en Mart-Jan 
Evers, Remco, Gerhard en Leis Regelink uit Henge-
lo (Gld), Nienke, Frank, Gert en Catrien Regelink uit 
Laag Keppel, Theo, Femmie en Janneke Diersen uit 
Gendringen en Mirjam, Hendrik Jan, Martine en Pie-
ter Middelbrink uit Megchelen waren wel aanwezig 
en zorgden met hun inzet voor een prachtige collectie 
koeien en vaarzen. Geweldig inzenders, wat een kwa-
liteit!
Familie Regelink (Hengelo) had deze stralende za-
terdag de wens van de juryleden niet mee. Ze waren 
deze keer niet op zoek naar een collectie van één en al 
melk met juweeltjes van frames.
Het was dit keer ook niet de grootste koe, maar iets 
meer breedte, dan uiers en tot slot de benen.
Dat resulteerde voor Leis, Gerhard en Remco nogal 
eens dat je met een plaatje van een koe toch midden 
of zelfs achter in de rubriek liep. 

Dat gebeurde al in rubriek 2, vaarzen RB waar Pascal 
Klein Holkenborg (ons jurylid van de videovaarzen-
keuring) voorop ging. Karona 68, een Jotan Red doch-
ter uit een Fidelity-moeder. De jury omschreef haar 
als een uitlopend kopnummer. In deze rubriek werd 
al snel duidelijk wat de jury deze dag voorop liet gaan. 
Tillie 52, een Vialperrey Acme  Globull dochter, van de 
familie Regelink (Hengelo) liep met haar juweel van 
een zijaanzicht op 1h. Van achteren en voor gezien zat 
links en rechts te dicht bij elkaar. En dit zagen we va-
ker deze zaterdag.
Rubriek 4 b.v., Jeltje 58 en Enzia 55 beide Jotan Red 
dochters van Regelink (Hengelo), prachtige koeien,  

met een enorme ontwikkeling maar net iets smaller 
dan haar voorgangers en je loopt met je kwaliteit op 
1d en 1e. 
Gelukkig ging het hen  beter af in rubriek 5 midden 
roodbont met Lea 17 een Dominator dochter. Zij 
moest alleen Judith 16 van VOF Uenk-Luiten voor la-
ten, maar de jury noemde haar dan ook een uitlopend 
kopduo. 
In rubriek 6, oud RB, was de 1a voor Frank en Nienke 
Regelink uit Laag Keppel. De inmiddels 8-jarige Ma-
dam 6, V. Stadel Red, kwam ook dit jaar weer sterk 
voor de dag. Willie 92, de Thunder van de Wilg doch-
ter,  van Regelink (Hengelo) liep in deze rubriek een 
verdienstelijke 1d in deze rubriek zeer best bewaarde 
koeien. 
In rubriek 7, de laatste van roodbont,  ging Gonda 61 
(een van de oudste Jotan Red dochters uit onze VVB) 
van de familie Diersen, naar een 1b plek achter de la-
ter algeheel- en publiekskampioene Paulien 564 van 
de Mts. Groot Wassink te Rekken.

We blijven nog even bij Femmie en Janneke Diersen 
in rubriek 8, vaarzen ZB. Een 1a voor Marina 70, va-
der Khw Elm Park Acme. De nog erg verse en nog pas 
uit de opfok bij Meuleman terug gekeerde Marina liet 
zich door de jury toch omschrijven als een uitlopend 
kopduo. De keuze uit de kwaliteit in stal Diersen is 
enorm. Het was dan ook mooi van de genietende 
opfokker  te horen dat zijn advies was opgevolgd 
om deze mee te nemen, ondanks haar versheid: een 
knappe 1a.
In rubriek 9 ZB vaarzen kwamen Dout 2 (Regancrest 
Altaiota) van familie Regelink (Hengelo) en Gelfke 
321 (Camion) van Massink-Evers, beide net op ver-
schillende onderdelen  iets te kort bij hun voorgan-
gers: 1f voor Regelink en 1g voor Massink-Evers. 
Maar een rubriek waar men maar al te graag zelfs de 
laatste koe op stal zou willen hebben lopen.

Verslag Fokveedag Oost
gehouden op 26 september in Eibergen
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In rubriek 10 is het hartverwarmend om twee jon-
gelui die je de avond eerder nog ontmoette op de 
slotavond van de kalveropfokclub, Martine en Pieter 
Middelbrink uit Megchelen, te zien. Ze liepen op 1f 
met Keupershof Sjoukje, Vader Dch Almighty. De om-
schrijving, een sterk aanhoudende rubriek met bes-
te uiers en benen. Daar kunnen we als leek ook op 
Sjoukje niets anders aan toevoegen.
Rubriek 11, midden ZB. Hier past de omschrijving 
over de frames prima. Op 1e: Anna 36, Golden Oaks 
St.Alexander, van Regelink (Hengelo) en 1f: Blaartje 
45, Diepenbroek Jury, van Massink-Evers.
Rubriek 12, de tweede troef van de familie Middel-
brink brink. Keupershof Elisa, een Classic-dochter. Ze 

liep op 1d. Aaltje 16 (Mesland Duplex) van de familie 
Regelink (Hengelo) belande op de 1f plek. Ook hier de 
omschrijving: beste rubriek met mooie melkframes.
Rubriek 13, ZB oud. Een 1e voor de Kian-dochter Ro-
zaly 26 van Frank en Nienke Regelink (Laag Keppel). 
Knap. De omschrijving van de jury kon niet treffen-
der. Fantastische rubriek oudere koeien.
Familie Regelink (Hengelo) jullie bedrijfsgroep liep 
1c, maar ook hier een treffende omschrijving: zeer 
beste frames melkrijke koeien met wat mindere be-
nen. Dit laatste laat in de middag met koeien die de 
hele dag al in touw waren.  Ik zeg liever: heb ze maar 
eens zo.
Tot slot twee VVB Silvolde leden bij de eindwinnaars!

Reserve-kampioene oud roodbont was voor Madam 
6 (Stadel Red) van familie Regelink-Vriezen uit Laag 
Keppel.
Kampioen vaarzen roodbont was Karona 68, Jotan 
Red, van Pascal en Heidy Klein Holkenborg uit Zieu-
went.

Proficiat namens VVB Silvolde.
(Foto: Wim ter Selle)

                                     - - advertentie - -
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Ans Steenbreker (2e van links)
Hein Steenbreker (4e van links)

Vleesveekeuringen
Hein en Ans Steenbreker (v.d.Koekendaal) en 
Rob Sangers, Doetinchem togen ‘effen naar Gef-
fen’.

Rubriek 1. Mannelijk, Jong.
Rubr.1. 1A. v.d. Koekendaal Mart, geb. 12-06-2015, V. 
Halifax v.d.Bremberg x Imperial de L’Ecluse
1B. v.d. Koekendaal Joost, geb. 16-07-2015, V. Angan 
de L’Ecluse x Imperial de L’Ecluse
1D. v.d. Koekendaal Ren9, geb. 04-07-2015, V. Origan 
de Fooz x Canadian Club vd Kerkenhofsted
Rubriek 2.
1A. Charles, geb. 08-03-2015, V. Picadilly de St Fon-
taine x Ebony de La Haie Madame, Eigenaar vd Berg, 
Oedenrode, fokker en opfokker Rob Sangers
1B  v.d. Koekendaal Co, geb. 16-03-2015, V. Hazard x 
Argan de L’Ecluse
Rubriek 6. 
Vrouwelijk, jong.
1A. v.d. Koekendaal Anke 1, geb. 16-07-2015, 
V. Attribut du Fond de Bois x Kimono de L’Orangerie
Rubriek 9.
1B. Romy, geb. 04-12-2014,  V. Attribut du Fond de 
Bois x Genievre de St Foantaine, Rob Sangers

Rubriek 12. Pinken vrouwelijk.
1E. v.d. Koekendaal Ria, geb. 18-05-2014, V. Kimono 
de L’Orangerie x Germinal de Fooz
1F Emma, geb 10-07-2014, V. Germinal de Fooz x 
Adajio de Bray, Rob Sangers
Rubriek 13. Vrouwelijk 1½ jaar.
1D. Maxima, geb. 30-04-2014, V. Attribut du Fond de 
Bois x Falco v.d.Kerkweg, Rob Sangers
Rubriek 17. Vrouwelijk 3 t/m 4 jaar.
1D. v.d. Koekendaal Esther, geb. 03-04-2012, V. Impe-
rial de L’Ecluse x Orpheon du Pont de Messe
Rubriek 18. Vrouwelijk 4 jaar en ouder. 
1C. v.d. Koekendaal Loes, geb 21-03-2011, V. Imperial 
de L’Ecluse x Graphite de Dessous La Ville
Eindkeuring. Bedrijfsgroepen. 1A. mannelijk jong, 
v.d. Koekendaal, Ans en Hein Steenbreker.

Kampioen mannelijk jong: Charles, fokker Rob 
Sangers.
Reserve kampioen: v.d. Koekendaal Co, fok/eig. Ans 
en Hein Steenbreker.

Hein Steenbreker met vd Koekendaal Co.Kalf Rob Sangers
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Keuring Verbeterd Roodbont
gehouden op 30 juli in Enter

Rubriek 2, Mannelijk 4 tot 12 maanden, 4e. Gerenimo, 
V. Jacobar 28 Az, MV. Hugo.

Rubriek 3. Mannelijk 1 - 2 jaar, 4e. Feyenoord, V. Tom 
van het Veerhuis, MV. Jacobar 28 Az.(zie foto boven)
Rubriek 5, Vrouwelijk 4 – 12 maanden. 4e. Francis, V. 
Graaf Chardon, MV. --.
Rubriek 8, Vrouwelijk 4 jaar en ouder. 2e. Anne, V. Ba-
ron vd  Eendepoel , MV. Romario ET, zij werd reserve 

kampioene. 
Rubriek 10, Bedrijfsgroepen, minimaal 3 stuks: 5e 
plaats (zie foto boven).
Op deze foto zien we in het midden Sten Nieuwen-
huis. Zeker willen we vermelden dat Sten in Enter 
voor de derde keer kampioen werd bij het voor-
brengen bij de jeugd. Drie keer betekend dat je de 
beker mag houden. Zijn liefhebberij voor kalfjes 
zagen we ook al tijdens de kalveropfokclub 2014.  
Proficiat Sten!

Inzendster Fredie van Dijk voorst, Gendringen.
Rubriek 4. Vrouwelijk 12 tot 16 maanden. 10e plaats 
Jamaica. V. Babes, MV Cauet Roz.
Rubriek 12. Mannelijk 6 tot 8 maanden. 3e plaats Jan, 
V. Buffalo, MV. Cauet Roz.
Geen van de twee ingezonden dieren mocht ’s middags 
aantreden bij de kampioenskeuring.

Fine met haar vaarskalf van Goliath. Zij werd daar 2e 
in een zeer goede rubriek koeien met kalf. Fine, ruim 5 
jaar, is een dochter van Cauet Roz uit Pomme. Fokker 
van beide: Fredie van Dijk.

Pomme, V.Tresor heeft op een leeftijd van 16,5 jaar on-
langs nog een vaarskalf gekregen. Op de foto Pomme 
met kalf, een half uur oud.
  

V.V.B. Silvolde
is er voor u!

Keuring Blonde D’Aquitaine
gehouden op 30 juli in Enter

NVM
gehouden op 17 oktober in Zwolle
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Even voorstellen
Nieuw; Q-flex voor DNA merkentest 
in combinatie met BVD analyse.
 
Het nieuwe Q-flex oormerk voor DNA monstername 
is voorzien van een buisje met speciale vloeistof om 
monsters voor DNA-analyse / merkertests te conser-
veren.
Het is nu mogelijk om in één actie zowel een monster 
voor BVD-analyse, als een monster voor DNA-analyse 
te winnen.                            
Dit gaat heel gemakkelijk. Tijdens het aanbrengen 
van het oormerk met de gewone Q-flex multitagger 
worden twee monsters gewonnen.                         
De buisjes worden tijdens het merken automatisch 
gesloten en zijn voorzien van het levensnummer.                                                                                   
Buisjes eenvoudig uit de tang halen en opsturen naar 
het laboratorium van uw keuze.                                                                                                               
Het Q-flex oormerk voor bioptname DNA / BVD kost 
€ 3.50 per dier.                                                                                                                                         
Vraag er naar bij de vertegenwoordiger van uw VVB 
of KI service of bel naar Sinus Voskes 06 135 25 166                                                                                                  

                                     - - advertenties - -

Beste Veehouder, 

De laatste tijd krijgen wij bij Veecom steeds meer 
nieuwe klanten.  Vaak omdat mensen niet tevreden 
zijn met de huidige fokkerijkoers en de vaak tegen-
vallende resultaten die deze oplevert. Weinig unifor-
miteit binnen de veestapel en te hoge uitvalspercen-
tages zijn veel genoemde problemen. Een andere veel 
gehoord probleem is dat  de in het verleden gebruikte 
topstieren, die met mooie praatjes aan de man ge-
bracht werden, vaak dochters geven die niet voldoen 
aan de verwachting. Een gesprek met Veecom  geeft 
een verhelderende blik op de fokkerij.

25 jaar ervaring met het  praktisch en zeer doelgericht 
toepassen van het  onafhankelijke Triple a systeem op 
vele veestapels, leidt tot zeer goede resultaten bij onze 
klanten, zoals hierboven is te zien.
Tevens zou ik u graag uitleggen wat ons Paringssys-

 teem Veecom Optimate voor u kan betekenen.
Ook bieden wij met Veecom Aftercross een zeer doel-
matig paringsadvies op nakomelingen van kruisings-
rassen.
Kijk ook eens op www.veecom.nl voor ervaringen van 
veel tevreden gebruikers.

Groet,
Stefan Temming 06-11264158

Prince dochters van melk-
veehouderij Gijsbers in 
Afferden. 

305 10627 3.97%V 3.49%E 
114 LW Celgetal 38 
 
(15 jaar Veecom Optimate 
gebruiker)
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Verdienen met passie!
Wat heb ik genoten van die champagne die ik op 1 
april ontkurkte! Een fijne fles die ik gekregen had van 
de buurman voor een ‘bijzonder moment’. Dat 1 april 
de geschiedenis boeken in zou gaan was zeker, dat 
2 juli hier bij zou komen wist ik op dat moment nog 
niet. Of ik een kater ga krijgen is mij alleen nog steeds 
niet helder. Mevr. Dijksma heeft als politica slim de 
bal bij de sector gelegd maar deze is verdeeld en 
schiet de bal in paniek alle kanten op behalve vooruit. 
Maar paniekvoetbal brengt de sector niet veel verder 
in Europa. Op moment van schrijven zijn we een half 
jaar in het quotumloze aan het melken wetende dat 
er ‘iets’ aan komt maar wat het gaat worden?
Ongeacht wat de spelregels worden blijft er variatie 
tussen de bedrijven, vooral in inkomen. Kijkend naar 
inkomen is er nauwelijks correlatie vindbaar tussen 
inkomen en zaken als; omvang, loonwerk, melkpro-
ductie, voer- of melksysteem. Wel bepalend voor in-
komen is de factor boer. Een succesvolle heeft zelf-
kennis, kent zijn sterke maar vooral zwakke punten. 
Erkent deze en weet hier de juiste (onafhankelijke) 
hulp bij in te schakelen. Maar kent ook het systeem 
dat bij hem past; voermengwagen of weelinkhek, ro-
bot of 3x daags melken, etc. Het systeem is niet bepa-
lend voor het bedrijfsresultaat, wel hoe consequent u 
het systeem toepast. 
Onderweg krijg ik als adviseur veel vragen; van gras-
soort tot gisten en van toevoegingsmiddel tot voer-
mengwagen. Het ene bedrijf laat nog een mooiere 
reclamefolder zien dan de ander maar beloven een 
hoger rendement. De vraag die ik dan krijg is of het 
ook echt werkt, de leverancier heeft immers voorge-
rekend dat het winst oplevert en die rekensom was 
waterdicht! Mijn advies; de leverancier moet harde 
garanties kunnen geven, durven ze dit niet? Dan weet 
je toch voldoende!
Als boer hebben wij één grote valkuil, we worden 
boer vanuit een passie! We hebben lol in wat we doen 
en genieten daar van. We zijn helaas ook geneigd 
keuzes te maken met passie in plaats van keihard 
economisch rendement. Iets wat wel zinvol is in een 
kapitalistische wereld waarin marktwerking centraal 
wordt gezet. Hier is weinig ruimte voor inefficiëntie 
en romantiek, het verdienmodel is melk produceren 
tegen de laagste kostprijs. Dit moet u liggen of heeft 
u nog een ander verdienmodel waar wel meer ruim-
te is voor passie en romantiek? Een nichemarkt voor 
eigen afzet of natuurbeheer? Of beweegt u mee met 
een zuivelverwerker die gaat voor meerwaarde en 
die hieraan ook eisen stelt. 
U moet weten dat ik naast een melkveebedrijf dat ik 
samen met mijn ouders bestier ook bij Boerenver-
stand werkzaam ben. Mijn werk varieert van wetge-
ving tot jongvee opfok en kringloopwijzer tot werken 
aan verdienmodellen. Wat mij onderweg opvalt bij de 

‘succesvollere’ bedrijven is dat ze een duidelijk plan 
hebben. Ze weten goed wat ze willen maar vooral wat 
ze zelf (niet) kunnen. Er is in ieder geval geen type 
bedrijfsvoering aan vast te knopen, wel is de boer hel-
der in waarom hij een type bedrijfsvoering voert. Het 
loopt spaak als een boer niet het systeem heeft geko-
zen dat bij hem past. Dit kan verschillende oorzaken 
hebben, het niet bewust erover nagedacht hebben is 
vaak de belangrijkste.
Een investering in zelfkennis en het maken van een 
plan lijkt mij zinvol Het levert allicht meer op dan een 
nieuwe trekker. 

Erik Smale
Adviesbureau Boerenverstand

                                     - - advertentie - -
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NMV; voor en door boeren
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond is een belangenorganisatie voor en door melkveehouders. De NMV 
wil de belangen van melkveehouders beter in beeld brengen en de positie van melkveehouders verbeteren. 
Onze hoofddoelstelling is een goed inkomen voor zoveel mogelijk melkveehouders. Wij streven naar econo-
mische duurzaamheid met voldoende rendement, zodat meer jonge boeren een toekomst zien in de melkvee-
houderij.
Bestuur
Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging, stelt standpunten vast en bepaalt de belangenbehartigingstra-
tegie. Het Landelijk Bestuur vergadert eens per maand. Het Dagelijks Bestuur heeft de dagelijkse leiding over 
de NMV. Het Dagelijks Bestuur bestaat op dit moment uit:
• Harm Wieringa (voorzitter),
• Klaas Wolters (vicevoorzitter),
• Irene van der Sar (secretaris),
• Niels Leerink (penningmeester),
• Marius Bouwmeester (algemeen bestuurslid),
• Bertus Doppenberg (algemeen bestuurslid).
Op het NMV-secretariaat werken Brooke Visser (website, uitnodigingen, advertenties, ledenadministratie), In-
grid Evers (secretariaat, ledenberichten, Koebont) en Toos van Oers (beleidsmedewerker).Ter ondersteuning 
van het bestuur heeft de NMV enkele inhoudelijk werkgroepen. Op dit moment zijn dat:
• Diergezondheid
• Fauna en Natura2000
• KRW en Waterschap
• Mest
• Pacht
• Zuivelbeleid
Activiteiten
De NMV lobbyt bij de politiek in het belang van haar leden, voert actie om de belangen van haar leden te pro-
moten, informeert haar leden over de voor hen belangrijke zaken en geeft haar leden advies. Door het jaar 
heen organiseert de NMV tal van bijeenkomsten. Ook neemt de NMV deel aan andere initiatieven die de be-
langen van de Nederlandse melkveehouders bevorderen. Momenteel is de NMV lid van European Milk Board 
(EMB), Platform Aarde Boer Consument en Stichting Weidegang.

Op de foto ontbreekt Marius Bouwmeester
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Natuurmonumenten

Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over 
ons bedrijf.
Het bedrijf heet de  “Groote Modderkolk” en is van 
de vereniging natuurmonumenten in Nederland.
In het verleden heeft een oud directeur van ons een 
groep Brandrode Runderen die naar de slacht zou-
den gaan gekocht om het ras niet verloren te laten 
gaan.
Dat was rond de eeuwwisseling en een gedeelte is in 
Brabant terecht gekomen en het andere gedeelte op 
de Modderkolk na verschillende rondzwervingen.
Het is de bedoeling het ras te vermeerderen en uit te 
breiden zodat het bestaan blijft voor de toekomst als 
cultuurhistorie.
Enkele jaren geleden had ik een paar kalfjes verkocht 
aan een hobby boer in het noorden van het land. Na 
drie jaar kreeg ik een telefoontje van hem dat hij de 
dieren kwijt moest, of ik ze wilde terug kopen. Ik zat 
zelf aan mijn max en ze zijn terecht gekomen bij Piet 
Mulders in Haren NB. Een jaar later werd Piet erg 
verrast dat zijn koe moest kalven wat niet erg wilde 
en toen werd er met de dierenarts een gezonde vier-
ling geboren. 3 stiertjes en een vaarskalf. 

Na een jaar wilde Piet de vierling kwijt en zijn ze op 
de Modderkolk terecht gekomen. Dit komt ongeveer 
één maal op een miljoen voor, dus levend.
Verder doen wij aan natuur begrazing en laten de 
dieren graag lopen op plekken waar ze royaal in de 
belangstelling staan.
In de winterdag staan de dieren in een ruim bemeten 
potstal waar ze vrij kunnen rondlopen.
We doen ook zeker mee aan dierziekte bestrijding en 
zijn biologisch en skal waardig.
De kalveren worden meestal in twee perioden gebo-
ren, november/december en april/mei.
Als de dieren op stal afkalven is het makkelijker om 
ze in de gaten te houden. Alles gaat met natuurlijke 
dekking .

Het Brandrode rund staat bekend om de zelfred-
zaamheid bij het afkalven, je kunt ze duidelijk 
herkennen aan de kleur. Vier witte onderbenen, kol, 
witte onderbuik en een witte staartpunt.
Dit zijn de zeven punten van herkenning.  

Met vriendelijke groet,

Antoon Klomp
Boerderijbeheerder 
Beheereenheid Oost Veluwe
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Johan heeft nieuwe bedrijfskleding 

voor de dames uitgezocht.

Bart Stevens heeft aangeboden om Sandra, 

Liza, Margo, Hermien en Lydia er ’s mor-

gens in te helpen en wil ze ’s avonds er ook 

nog wel uithelpen. Misschien kan hij hier 

nog hulp bij gebruiken. Johan? 

Wij danken de handelaren Charel 
Berendsen uit Hengelo (Gld), Gerard 
Pelgrim uit Etten en Fons Dijkman 
uit Mariënvelde voor het rijden van 
koeien tijdens de Farm en Country 
Fair.

Wij wensen hen 
uiteraard goede 
zaken!

        Vol enthousiasme 
hebben we foto’s laten 
maken voor op de site.
Medewerkers van VVB 
Silvolde: Waar blijven 
de foto’s op de site??
Er staat nog een foto op 
van jaren terug, maar 
gezien de leeftijd van 
enkele ook weer 
te begrijpen!!!! 

Bij Vonk in Beek werd een plekje voor de fa-
milie gereserveerd. Veel geduldige schaapjes 
in een hokje, maar deze is wel erg klein.

Op de ochtend van de Farm en Country 
Fair waren ook Bert en Frida al voor dag 
en dauw in de weer om de koeien op tijd in 
Aalten te krijgen. 

Hoezo de Graafschap in de mineur? 

Bert Smallegoor en Frida Hondes, houden de 

stemming er wel in, of had Bert een voorge-

voel hoe het dit seizoen op de ‘Vijverberg’ ging 

lopen?
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Waarvoor kunt u bij Uw VVB terecht.
Melkproductieregistratie, DHZ of met monsternemer en voor alle merken robots.
Melkonderzoek op afroep;Bacteriologische monstername (monsters in steriele flesjes);Wateronderzoek;
DNA-onderzoek;
Stamboekregistratie; en eventueel:Administratieve verwerking inseminaties, natuurlijke dekkingen en samenweiding;I&R ondersteuning en hulp bij het herstellen van fouten

MEMO

Succesvol ontdooien en insemineren van gesekst sperma

Hierbij enkele belangrijke aandachtspunten die de kans op bevruchting bevorderen:

• Was uw handen voor het ontdooien van rietjes

• Haal het rietje met een pincet uit de canister (contact met de hand kan een    

 negatief effect hebben)

• Ontdooi gedurende 45 seconden in water van 36 a 37 graden 

• Zorg dat de pistolet ook 35 a 36 graden is

• Het rietje droog maken met een schoon stukje papier (een druppel 

 water is dodelijk voor het sperma)

• Gesekst sperma zal binnen 5 minuten na het ontdooien 

 geïnsemineerd moeten worden

• Insemineer ongeveer 8-12 uur na de geconstateerde 

 staande tocht 

Gert Hiddink was verhinderd. Dus staat de handtekening van Theo Rougoor op het arbeidscontract van Eddy.

Wij feliciteren Ronald Pelgrom en Petra 

Boomsma uit Hummelo, met het behalen 

van de ‘publieksprijs beste ondernemer 

2015’. Als je hen wilt feliciteren kun je 

natuurlijk altijd terecht bij hun ijssalon.

MEMO
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Tot Slot
Beste leden, wat we nalaten op de site hopen we met dit jaarverslag weer 
goed te maken. Actualiteit en cijfers. We zien enorme productieverschillen. 
Dat wil niet zeggen dat de hoogste productie ook het beste bedrijfssaldo heeft. 
We hebben geen ranglijst van uw boekhouders ontvangen. Toch prijzen wij ons 
gelukkig in een sector te werken met zeer veel leden die passie uitstralen, ondanks 
de huidige pijnlijke opbrengstprijzen. 
Natuurlijk willen we weer een aantal bedrijven bedanken.
- VVB Veluwe IJsselstreek voor het melkonderzoek. Door onze groei en het steeds grotere 
aantal bedrijven die met de robot melken hebben ze toch steeds meer monsters te 
onderzoeken.  In de regel lukt dat nog steeds prima.
- VLG in Epe voor het accurate dracht- en Salmonella onderzoek. 
- Vervoersbedrijf Miedema, even na 8.00 uur zijn ze meestal bij het kantoor om de monsters 
naar Nunspeet te brengen. Er waren dit jaar geen calamiteiten. Fijn! Wouter ook bedankt.
- B-flex oormerken, met name Sinus Voskes, wanneer er iets is, hij zorgt steeds  voor 
een oplossing. 
- De GD en het LNV. Ondanks dat het grote organen zijn hebben we toch een paar aanspreek-
punten. Dat is erg prettig. 
- CRV, voor de ondersteuning en de aanlevering van alle cijfers in dit jaarverslag. 
- We danken ook Truus Jansen voor het vormgeven van dit jaarverslag. Steeds opnieuw 
komen er aanpassingen. Het zal soms niet meevallen.
Allemaal bedankt!

En natuurlijk onze monsternemers.  Een fijn team dat voor elkaar klaar staat. Waar nodig 
springt het kantoorpersoneel bij. 
Ons bestuur voor hun inzet, verantwoordelijkheid en meedenken.
Leden, jullie willen wij in het bijzonder bedanken. Het feit dat 
we zo groeien hebben we ook aan jullie te danken. 
Zonder leden geen VVB Silvolde. 
Wij schrijven het vaak, maar mocht er ergens onvrede 
over zijn meldt het ons. Schroom niet of denk niet 
och... volgende keer beter. Bel gewoon, dat is 
absoluut beter en mogelijk is er iets aan te doen.

Mede namens ons bestuur wensen 
we u en uw gezin gezondheid, 
liefde en geluk toe. 

Fijne kerstdagen 
  & 
voorspoedig 2016 
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