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UW VOORZITTER ERIK REIJERS AAN HET

UW VOORZITTER GERT HIDDINK
AAN HET WOORD
Beste leden,

Voor jullie ligt een nieuw jaarverslag van onze VVB.
Het jaar 2014 alweer en nadat bij de laatste ledenvergadering Erik Reijers afscheid heeft genomen als
voorzitter aan mij de eer om het bestuur verder voor
te zitten. Gelukkig draait de vereniging al jaren naar
tevredenheid, zowel financieel als wat betreft het aantal melkcontrole koeien. Het binnenhalen van Johan
Ruiterkamp als opvolger van Theo Hollander pakt
goed uit en met Theo op de achtergrond heeft Johan
de slag al goed te pakken. Inmiddels heeft Theo ook
de respectabele leeftijd bereikt van 65 jaar en kan hij
terug zien op een mooie carrière bij de VVB. Theo gefeliciteerd.
Het jaar 2015 komt er aan en na een periode van goede melkprijzen is deze nu duidelijk aan het dalen. Eén
van de redenen is een overschot aan melk op de wereldmarkt zegt men bij Friesland Campina. Maar hoe
zal dit verder gaan als Europa geen Quota meer heeft
en de stallen die de afgelopen jaren zijn gebouwd
vol komen te liggen? Nu heeft Europa op de wereldmarkt maar een klein aandeel, maar toch. Ook ik kan
niet vooruit zien, maar ook de melkveehouderij zal de
kostprijs goed in de hand moeten houden. En er op
rekenen dat de zuivel op de groeimarkten nog verder
kan doorgroeien. Duidelijk is wel dat er behoorlijk
word geïnvesteerd in Borculo en Lochem om de melkstroom op te vangen.
Om het bij onze VVB te houden, ook wij zullen proberen door te groeien in het aantal melkcontrole koeien
om de kostprijs laag te houden, zodat ook ons kantoorpersoneel en de monsternemers van hun baan
verzekerd zijn. De beurs in Halle heeft hier in ieder geval positief aan bijgedragen en meer opgebracht aan
offertes dan de lange weg naar Hardenberg.
Ik wens jullie nog veel leesplezier en een goed melkjaar 2015 en dat we allemaal gezond mogen blijven.
Met vriendelijke groet,
Gert Hiddink
Op de foto zien we
Gert in Zuid-Afrika. Samen met
zijn vrouw Gerrie
heeft hij 3 weken
lang een rondreis
gemaakt. “Het was
een zeer indrukwekkende reis”,

UW VOORZITTER ERIK REIJERS AAN HET

VOORWOORD VAN JOHAN

Geachte leden,

Het is weer gelukt, het jaarverslag van Veehouderijbelangen
Silvolde over het jaar 2014. Met
de productiecijfers en vele wetenswaardigheden geeft het hopelijk veel leesplezier. Een jaar
dat door alle drukte weer voorbij gevlogen is. Een jaar wat, ook
in financieel opzicht, een mooi
verenigingsjaar lijkt te worden.
Het aantal leden is gegroeid en ook het aantal melkcontrole koeien laat de stijgende lijn zien die wij voor
ogen hebben. Door een geleidelijke groei kunnen we
de kosten laag houden en weten we nog steeds wie
onze leden zijn. Hoe hard dit aantal koeien groeit is
ook afhankelijk van wat er komend jaar gebeurt. Dat
er ruimte is in de stallen om te groeien dat is duidelijk. Maar met hoeveel, dat is ook voor ons de vraag.
Dit zal voor een gedeelte ook gaan afhangen wat de
melkprijs doet en hoe de kosten zich ontwikkelen. Ook
de regelgeving wat betreft NB-vergunning en mestafzet zal een rol gaan spelen. Hoe dan ook: Wij zijn er
klaar voor. Nieuw dit jaar was ook onze deelname
aan de beurs in Halle. Een nieuwe beurs maar zeker
voor ons een geslaagde beurs. We hadden een mooie
plek op het buitenterrein waar we een tent deelden
met Ferti-Plus. Daarnaast was er dit jaar natuurlijk de
videovaarzenkeuring en onze deelname aan de Farm
en Country fair met daarbij de eindkeuring van onze
kalveropfokclub. Ook nieuw dit jaar is het onderzoek
op dracht uit melk wat voor een heel aantal van onze
leden een handig hulpmiddel blijkt te zijn. Zo blijkt
maar weer dat ook een kleine vereniging met de toekomst mee kan. Verderop in het verslag vindt u ook
weer de 100.000 kg melk en de 10.000 kg vet en eiwit koeien van afgelopen jaar. Uit de verhalen die er
bij horen blijkt behalve de fokkerij ook het vakmanschap van de verzorgers erg belangrijk voor het behalen van deze mijlpalen. Dat er meerdere wegen zijn
om dit doel (een ”duurzame” koe) te behalen blijkt uit
de reportage over het al dan niet inkruisen met andere rassen. We hebben een aantal leden aan het woord
gelaten over wat hun ervaringen hier mee zijn.
Ik wens u veel leesplezier met dit verslag en een
gezond en voorspoedig 2015, samen met uw VVB
Silvolde.
Tot ziens
Johan Ruiterkamp
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NIEUWE LEDEN

NIEUW BESTUURSLID

We kunnen niet anders dan dankbaar zijn met het feit
dat er weer zo’n groot aantal veehouders hun vertrouwen gegeven heeft aan V.V.B. Silvolde. Mede door jullie/of hun komst zullen we de vaste kosten door meer
koeien kunnen delen en de prijs op peil houden. Ook
de groei van eigen leden blijft in de koeientelling niet
onopgemerkt. We beginnen langzaam moeite te krijgen
om iedereen bij de voornaam te noemen, maar we blijven ons best doen om het contact met u te blijven behouden. Ook doen we onze uiterste best uw vertrouwen
niet te beschamen, echter waar gewerkt wordt, worden
fouten gemaakt. Komt de uitslag van de melkcontrole later dan normaal, bel even, dan kunnen we kijken
wat er aan de hand is of waar de oorzaak ligt. Hetzelfde
geldt natuurlijk ook voor andere zaken.

Ellen Severt, stelt zich voor.
Hallo allemaal,
Voor iedereen die niet op de
jaarvergadering geweest is zal
ik mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Ellen Severt,
woonachtig in Laag-Keppel
waar ik met wat hulp een
melkveebedrijf run met zo’n
75 melkkoeien. Beide dochters, Sanne van 9 en Nienke
van 8 zijn al enkele jaren enthousiaste deelnemers aan de
kalveropfokclub. Fantastisch
om te zien hoe gedreven en enthousiast fam. Hollander en alle andere betrokkenen hier mee bezig zijn.
Toen ik dit voorjaar werd gevraagd om actief mee
te denken in het bestuur van onze vereniging heb ik
hier mee ingestemd. Ik hoop een bijdrage te kunnen
leveren aan deze mooie vereniging, waar een goede ondersteuning van de veehouders, betrokkenheid en een scherpe prijsstelling hoog in het vaandel staan. Ik kijk uit naar de samenwerking met de
fijne groep medewerkers en hoop u te ontmoeten,

We hebben sinds het vorige jaarverslag weer
19 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Dit zijn:
H.van Arem, Giesbeek
Mts. Krabbenborg, Harreveld
Fam. Te Boome, Diepenheim
WB Waanders, Haaksbergen
Mts. Leerink, Eibergen
VOF Gussinklo, Heelweg
GJA te Vaanholt, Barchem
Mts. Nieuwenhuis, Beltrum
MTH Helmink, Vorden
Mts. Holtslag, Wichmond
EJ Vaartjes, Wichmond
Mts. Fokkink, Hengelo (Gld)
RWH Slutter, Borculo
TW Brouwer, Giesbeek
Mts. Hofman, Borculo
JBH Hofs, Heelweg
Mts. Pierik, Wierden
Mts. Wagenvoort, Vorden
Mts. Vreman, Ratum Winterswijk

Groetjes Ellen Severt

NIEUWE MONSTERNEEMSTER

Graag willen we jullie van harte welkom heten.

Hierbij wil ik mezelf even
voorstellen. Ik ben Lydia
Wassink, 49 jaar. Ik heb
3 kinderen die allemaal
het huis uit zijn. Ik woon
samen met Gerrit in het
mooie Ruurlose broek.
Sinds januari versterk ik
het team monsternemers,
wat ik heel leuk vind. Zowel het monsteren als het
contact met de boeren. Ook
heb ik dit jaar met heel
veel plezier voor VVB Silvolde op de beurs in Halle
gestaan en op de Farm en
Country fair Aalten, waar
het reuze gezellig was. Zeker voor herhaling vatbaar.
Groetjes Lydia Wassink
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JAARVERGADERING EN VIDEOVAARZENKEURING
Kilder, 25 maart 2014
In een goed bezocht Kelrehuus in Kilder is
op 25 maart 2014 de jaarvergadering gehouden met de videovaarzenkeuring.
Statutair nam Erik Reijers na
12 jaar bestuurslidmaatschap
afscheid.
Als nieuw bestuurslid werd
voorgedragen en gekozen Ellen Severt uit Laag Keppel.
Doordat zij verhinderd was,
had ze om zich voor te stellen
aan de leden, een videoboodschap ingesproken. Tegenkandidaten waren er niet, dus is Ellen ons nieuwe bestuurslid.
Theo Rougoor is herkozen.
Er waren geen aanmerkingen op de notulen van vorig
jaar. De financiën zijn goedgekeurd door de kascommissie. Het gaat goed met de vereniging, het aantal
koeien is gestegen, er is opnieuw winst gemaakt en de
leden hebben over het afgelopen boekjaar restitutie
ontvangen. Ondanks de restitutie was er toch een batig
saldo van € 6.931. Het voorstel om dit bedrag aan de
reserve toe te voegen werd met algehele stemmen aangenomen. Daudi Freriks nam afscheid van de kascommissi en ontving als dank een zuivelmand. Hans Kroezen stelde zich kandidaat als nieuw kascommissielid.
Tijdens de mededelingen werden de leden in kennis
gesteld van het voornemen om deel te nemen aan de
Land- en tuinblouwbeurrs in Halle op 3, 4 en 5 juni
aanstaande. Verder dat het onderzoek voor drachtigheid via de melk goed door leden is ontvangen en op dit
moment al een behoorlijke grote deelname kent. Vragen t.a.v. het ketonen onderzoek werden beantwoord
met het gegeven dat dit voor ons op dit moment nog
niet mogelijk is, maar in de nabije toekomst wel. Ook
het gebruik van nieuwe shuttles van Lely gebruikers
gaat op korte termijn nog niet van start. Deze shuttles
worden niet door lely in productie genomen, omdat

er nog geen ICAR goedkeuring is. Aansluitend werd de
videovaarzenkeuring getoond, die met belangstelling
gevolgd werd.
Naast de jury mochten ook de leden hun stem uitbrengen. Acht personen hadden dezelfde winnaars als de
jury. Na loting mocht Mart-Jan Evers het zuivelpakket
in ontvangst nemen.
Graag willen we hierbij de jury Henk Gieling en Pascal
Klein Holkenborg, de cameraman Hugo Westerveld
en AV productions Ben Aagten hartelijk danken voor
hun inzet. Na de uitreiking van de bekers, openden de
winnaars het buffet, verzorgd door firma Terhorst in
Netterden. Het was een gezellige avond in ontspannen
sfeer, de beelden (zie ook achterkant cover) spreken
voor zich.
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De prijswinnaars in de verschillende categorieën:
Zwartbont: 			
				
Roodbont:			
				
Kruislingen dubbeldoel:
Kruislingen melktype:
Runner-up:			
Beste uier:			

1a. Erik Lubbers, Silvolde
1b. Remco te Poele, Lichtenvoorde
1a. Gerhard Regelink, Hengelo (G)
1b. Ada Oosterink, (fa.Terkuis), Laag Keppel
1a. Andre Walvoort, Zelhem
1a. René Klein Wassink, Ruurlo
Dewi Rougoor, Terborg
René Klein Wassink, Ruurlo

Voorbrengen en beste toilet:
				
				
				
				
Publiekskampioen:		
Algeheel kampioen:		
Reserve kampioen:		

1a. Inge Arends, Wichmond
1b. Familie Wolsink, Halle
1c. Ada Oosterink (fa.Terkuis), Laag Keppel
1d. Wim Kralemann, Gendringen
1e. Femke Dekkers, Ulft
Gerhard Regelink, Hengelo (G)
Andre Walvoort, Zelhem
Gerhard Regelink, Hengelo (G)

In onderstaande categorie hebben de 1a winnaars niet meegedongen.

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 6

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 7

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 8

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 9

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 10

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 11

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 12

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 13

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 14

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 15

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 16

VVB Silvolde: voor persoonlijke aandacht

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 17

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 18

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 19

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 20

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 21

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 22

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 23

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 24

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 25

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 26

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 27

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 28

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 29

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 30

2. Leentje 131. Familie Diersen Varsselder.

100.000 LITER MELK

Ook in dit jaarverslag is er weer een felicitatieronde
10.000 kg. vet/eiwit en 100.000 kg. melk.
Het is en blijft een knappe prestatie van zowel de producente als de verzorgende om een koe 100.000kg.,
laat staan 10.000 kg. vet/eiwit te laten geven.

1. Aukje 140. Monique en Arnold
van Schriek, Netterden

Van Netterden gaan we naar Varsselder bij Ulft. Daar
hebben zich Ria en Theo Diersen genesteld. De dochters Janneke en Femmy zijn al net zoveel koeienliefhebbers als vader Theo. Janneke werkt full-time mee
op de boerderij en Femmy mogen wij onze collega
noemen. Ze werkt n.l. al een jaar bij CRV in Arnhem.
En wat we in 2002 al konden vermoeden is nu werkelijkheid. Leentje 131, geboren 12 januari 2000, heeft
de 100.000 kg. melk bereikt. Ze was als vaars al zo opvallend dat ze in 2003 de cover van ons jaarverslag (zie
foto) sierde. Ze is vaak aangetreden op keuringen en
heeft een leuke bijdrage geleverd in jullie prijzenkast.
Leentje 131, vader Koerier 114 uit moeder Leentje
120, vader Beverlake Nick. Als grootvader van moeders kant zien we de Duitse stier Hau. 11 nakomelingen 5x mnl, 6x vrl, waarvan 3 dochters nog aanwezig
zijn. Opvallend is haar vruchtbaarheid. 11 jaar, ieder

Wij beginnen onze ronde bij Arnold, Monique, Gijs en
Iris van Schriek in Netterden. Hun, op 7 mei 2000 geboren Aukje 140, gaf in 12 lijsten 106.270 kg. melk en
zit dankzij haar prima gehalten op 9016 kg. vet en eiwit. Van de vader van Aukje 140, Zandenburger Royal,
zien we in de afgelopen 3 jaarverslagen dat hij sterke,
maar ook hoog producerende dochters kan geven. En
dat de “van Schrieks” de fokkerij niet schuwden zien
we bij de opa van Aukje 140, nl. Starbuck. Niet zomaar
een stier die iedereen gebruikte. Van overgrootvader
(van moeders kant) de stier Tops en (van vaders kant)
grootvader Sunny Boy zien we een pracht afstamming
in deze karakter volle koe. Dat neemt niet weg dat jullie
haar zover hebben weten te krijgen. Misschien is Aukjes nieuwsgierigheid er wel de oorzaak van dat ze zolang door blijft produceren. Ze verslond in 23 paringen
16 verschillende partners, die zorgden voor 5 dochters
en 7 zonen. Hiervan zijn 3 dochters nog aanwezig. Of
Aukje 140 mag blijven tot 10.000 kg. vet en eiwit is een
vraag, met Sunny Boy in de afstamming is ook bij haar
het celgetal de laatste 2 lactaties opgelopen. Onze collega Sandra komt nog steeds bij jullie monsteren, er
wordt dan weer gezellig bijgekletst. Arnold, Monique,
Gijs en Iris, onze felicitaties.
Ook met jullie inzet, al 2 jaar meegedaan aan de
Friesland Campina open dagen.
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jaar een kalf, het begon in mei 2002 en haar laatste kalf
is november 2013 geboren. Knap. Bij de uitdraai van
de jaarcijfers stond ze op 8.101 kg vet/eiwit. Gezien
haar leeftijd lijkt het niet waarschijnlijk dat we haar
nog mogen huldigen met een 10.000 vet/eiwit krans.
Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus wie
weet?
Wederom proficiat familie Diersen met Leentje 131.

3. Mies. Familie Wensink, Doetinchem.

Vorig jaar mochten we de felicitaties uitspreken bij
Gert, Karin en Roel Wensink voor Evelien. Dit jaar doen
we dat voor Mies. Mies die haar 100.000 kg. melk net
heeft volgemaakt na het afsluiten van het boekjaar
2013 kon wel tegelijkertijd met Evelien op de foto worden gezet. Voor de vele nieuwe lezers die we ook dit
jaar weer hebben mogen verwelkomen de vraag: wie
is en waar woont de familie Wensink. De Wensinks
schrijven als woonplaats Doetinchem maar wonen in
de Slangenburg. De Slangenburg is een prachtig natuurgebied met kasteel, een smederij, een klooster, een
kerkje en zelfs nog een aantal boerderijen. Aan de IJzervoordseweg 38 staat de boerderij van Wensink. Wat
voor familie is het? Erg gastvrij! Vraag maar aan onze
monsterneemster Hermien. Karin en Gert willen het
graag iedereen naar de zin maken, zelfs mij, de fotograaf van de 100.000 kg.koe. “Theo, zeg maar hoe je het
wilt hebben’. Antwoord: ‘het liefst buiten’. Geen punt.
Mies en Evelien worden uit de koppel gehaald (zonder
halster) en mogen buiten op de foto. De koeien lopen
de hele zomer buiten, maar waren vorig jaar herfst,
toen de foto is gemaakt, al weer even binnen. Voor Mies
en Evelien was het dus even feest. Onze concentratie
was eerst op Evelien gericht. Zij moest immers in ons
vorig jaarverslag. Toen ze er op stond, wat moeizaam
ging, was Mies in geen velden of wegen meer te zien.
Ze was via het koepad naar het bos gewandeld (waarschijnlijk gerend) en genoot met volle teugen van haar
vrijheid. Roel wist haar gelukkig weer op het goede pad
te krijgen. Vandaar deze toepasselijke foto van Mies.
Mies, geboren 26 juni 2000, dochter van Swamo Jaron
(Carousel Amos zoon) uit moeder Marloes (een Celci-

us dochter), 9 lijsten, 13.05 jaar, 3546 dagen, 100.160
kg. melk, 4,47% vet en 3,57% eiwit, 8060 kg. vet/eiwit,
9 x gekalfd, 10 kalveren (in 2011 een tweeling), 7 mnl
en 3 vrl. Waarvan er nog 2 in productie zijn. Weer een
oorkonde erbij. Ze sieren inmiddels een groot deel van
jullie keukenwand. Proficiat.

4. Roosje 12. Familie Winkelhorst,
‘Groot Hengeveld’, Aalten.

We waren blij verrast door de 100.000kg. bij Henk, Gerda, Thom en Daan Winkelhorst. Boerende onder de
naam Groot Hengeveld van de grondleggers van jullie
bedrijf (schoon)vader Groot Hengeveld, zijn jullie al jaren geleden begonnen, de van oorsprong MRY koeien

te gaan inkruisen. We hebben in eerdere jaarverslagen
al eens aandacht aan dit inkruisen op jullie bedrijf geschonken. Prachtig is het om nu een van de eerste kruislingen met het Montbéliarde ras te mogen huldigen.
Henk: het zijn jouw woorden: ‘Je moet er geluk mee
hebben en of je het goed doet weet je pas vele jaren later’. Roosje 12 is er één waar het wel goed is gegaan.
Een paar andere kruislingen met dit Franse ras zijn op
een mislukking uitgelopen. Roosje 12, geboren 18 juli
2001 heeft 11 lijsten, 3341 dagen, 100.971 kg. melk,
4.17% vet en 3.35% eiwit goed voor 7.598 kg. vet/eiwit. Roosjes bloedvoering bestaat met vader Genereux
uit 50% Montbéliarde en via haar moeder Roosje 3,
87½ MRY en 12½ HF. De nog zeer gave Roosje beschikt
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over een prima vruchtbaarheid, bijna alle lactaties
rond de 300 dagen. Ze is, zo zeggen jullie, zo mooi onopvallend, haar laatste lactatiewaarde gemiddeld onder de 100 maar snel weer drachtig en geen bijkomende kosten. Die moeten we hebben!! Onze felicitaties
voor jullie en ook voor vader. Zijn gezondheid laat het
niet meer toe om mee te werken maar hij kan nog heerlijk genieten van jullie en de koeien. Koeien waar geen
nakomeling van Roosje bij zit. De 3 vrl en 8 mnl zijn allen vertrokken.

Een van die keren moest ik het stuk van de straat tot
de boerderij lopend afleggen. Voorgesorteerd staande
kwam er een tegenligger door de binnenbocht en bleef
mijn auto niet zonder een pittige schade. Gelukkig kon
ik de taart zelf nog overhandigen en was deze zelfs nog
heel. Maar Gerrit-Jan, Marlies en vader Ab: wat een
prestatie. Drie x 100.000 kg. in één jaar, n.l. Marlies,
Marica en Ninette.
We beginnen bij Marlies.

5. Sjaan 57. Familie Wopereis,
Lichtenvoorde.

Ook dit jaar weer felicitaties naar Lichtenvoorde voor
Henry en Diana Wopereis. Dit keer is het Sjaan 57. Ook
dit jaar- en volgend jaar staat Albertien (website: www.
alber10.nl) weer garant voor een mooie foto. Sjaan is
geboren 8 april 2001 en is een Bernard dochter uit
Sjaan 43. Ze heeft als vader Sunny Boy en Glandorf als
opa’s. Erg opvallend van Sjaan is dat ze pas in haar 4e
lactatie een waarde van 100 LW wist te halen. Over
haar eerste 8 afgesloten lijsten kwam ze aan een gemiddelde van 91. Ze gaf dus veel liters ‘dunne’ melk’. In

9 lijsten gaf ze in 3470 dagen 100.616kg met 4.10% vet
en 3.25% eiwit, goed voor 7400 kilo vet/eiwit. Als
vaars kreeg ze van de bedrijfsinpecteur 83 punten.
Haar zorgeloos produceren en snel drachtig worden
zorgt er voor dat ze momenteel nog steeds regelmatig
de robot bezoekt. Diana en Henry, van harte proficiat.
Volgend jaar verschijnt er zonder meer weer één van
jullie producentes. Voor die producentes wordt bij het
schrijven van deze tekst een nieuw dak boven hun
hoofd gebouwd. Meer ruimte licht en lucht. De bestaande stal was laag en vol. Knap om er toch zulke producties en leeftijden te halen. Dit is een bewijs van vakmanschap.

6. Marlies, 7. Marica en 8. Ninette. 3x Familie
Garritsen, Steenderen.

Dan kom ik als auteur op een plek waar we het afgelopen jaar drie keer een appeltaart en een oorkonde
hebben gebracht, n.l. familie Garritsen uit Steenderen.

Niet de Marlies van het voorhuis maar van het achterhuis. Ze is mogelijk wel vernoemd naar haar. Het zou zo
maar kunnen dat jullie rond oktober 2002 verkering
hebben gekregen. Et.Limit x Newhouse Ronald. 10 nakomelingen 3x mnl en 7x vrl. De dochters Stella, Willemien, Dolores, Emma en Everlien zijn er nog. Dat schrijven we niet vaak. Zoveel vrouwelijke nakomelingen en
zoveel nog aanwezig en in productie. Marlies produceerde in 10 lijsten, 3112 dagen, al 106.691kg, 4.57%
vet en 3.28% eiwit. Goed voor 8.376 kg. vet/eiwit.

Marica, geboren 25 april 2002, een Laurenzo dochter
x Lord Lilly, 11 nakomelingen, 6 mnl. en 5 vrl. Cindy en
Angelien zijn 2 dochters die nog in productie zijn.
Marica is niet meer aanwezig maar ze produceerde in
10 lijsten 3127 dagen 102.683 kg. met 4.34% vet en
3.42 % eiwit, goed voor 7984 kg. vet/eiwit. Als vaars
kreeg ze 81 punten voor haar exterieur.
Als derde 100.000 kg. loopt Hunter dochter Ninette
nog in de koppel.
Op 10 oktober 2003 geboren uit moeder Josina. Ze
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eiwit, goed voor 6.872 kg. vet/eiwit. Door haar liters,
ondanks de gewone gehalten, toch een lactatiegemiddelde van ruim boven de 100. Bijzonder is ook dat
haar afstamming: Covincer x Comstar Lee, Canadees
dus, een verklaring geeft voor haar, voor Nederlandse
begrippen, gewone gehalten. Marcel en Marja Proficiat.

10. Jantje 191. Familie ten Have ‘Biezenpol’,
Silvolde.

wist in een recordtempo van 2.800 dagen, 100.698 kg.,
4.10% vet en 3.26% eiwit te halen. Goed voor 7.417
kg. vet/eiwit. 5 mnl, nakomelingen en 4 vrl. 2 dochters
zijn nog aanwezig. Marlies en Gerrit-Jan jullie staan op
plaats 6 binnen het rollend jaargemiddelde van onze
VVB. Bij de bedrijfsinspectie zien we jullie dit jaar met
gemiddeld 84 punten. Jullie zijn terug te vinden in de
lijst afvoer met hoogste levensproductie zijn al een
aantal jaren hoog geëindigd bij onze jaarlijkse videovaarzenkeuring. Knap om dit te presteren. We zijn trots
op zulke leden. Proficiat!

9. Jeltje 796. Marcel Tiggelovend, Azewijn.

Dan gaan we met onze felicitaties naar Azewijn. In
2012 en nu weer een 100.000 kg. koe bij Marcel Tiggelovend en Marja de Bruijn. Een bedrijf waar ongeveer
40 koeien gemolken worden en dan 2x een 100.000
kg.koe. Dat is bijzonder knap. Afgelopen zomer mocht
ik als invalmonsternemer ook bij jullie komen. Het is
voor mij duidelijk dat we in de toekomst nog vaker met
een oorkonde richting Krommestraat gaan. Hier vind je
vaarzen die eigenlijk absoluut niet op onze videovaarzenkeuring mogen ontbreken. Maar Marcel, jij hebt een
hele andere hobby in huis gehaald en zwager en compagnon Jan Scholten gaat met zijn gezin in de Slangenburg aan de slag. Van dit bedrijf komt ook Jeltje 796, gefokt door Stef Keurentjes en sinds 23 oktober 2005 bij
jullie op stal. Nafok is er niet want Jeltje 796 heeft pas
3 levend geboren zonen op de wereld gezet. Jeltje 796,
geboren 17 augustus 2003 produceerde met 6 lijsten
in 3.001 dagen, 100.138kg. melk, 3.63% vet en 3.24%

Jan en Doortje als grondleggers en oudste generatie en
Dennis en Mirjam met hun kroost, Emma en Sepp. Er
gaat geen jaar voorbij of jullie redden het weer om een
100.000 kg. koe aan het aantal reeds behaalde certificaten toe te voegen. Kijkend over de lijst met hoge levensproducties zien we op plek 2 nog steeds Ellen 14
staan. Inmiddels 151.449 kg. melk gegeven en ze is er
nog steeds. Dit en de vele andere producentes in jullie
stal bewijzen jullie vakmanschap. Een vakmanschap
dat er niet meer op gericht is om ieder jaar 1e te willen
zijn in het CRV rollend jaargemiddelde. Maar een 28e
plek dit jaar is niet mis. Dat het erg goed gaat, bewijzen
jullie toekomstplannen. Ondanks het feit dat jullie de
laatste jaren niet stil gezeten hebben gaat er nog verdere uitbreiding komen.
Dan jubilaresse Jantje 191. In, hoe is het mogelijk, 7
lijsten, in 2866 dagen, 102.085 kg. melk, 4.63% vet en
3.35% eiwit, goed voor 8.152 kg. vet/eiwit. Ik kan me
niet herinneren dat we eerder een koe hebben gehad
die in zo’n rap tempo naar zoveel liters en kilogrammen vet/eiwit is gegaan. Jantje 191, geboren 24 september 2003, dochter van Gien Drummond Intensifie
(nooit vaker van gehoord) is een Dombinatorzoon uit
een Cleitus x Aerostarvader. De opa was Bernard die
weer een Sunny Boy is. Van moeders kant zit er een
Marconi voor. Jantje 191, een koe die nog puntgaaf is.
Ze is tijdens de bedrijfsinspectie gekeurd met totaal 84
punten. Momenteel zal ze heel dicht tegen de 90 punten
aan zitten. Maar dit, volgens de auteur die geen stamboekinspecteur is. 4 dochters en 4 zonen. 1 dochter in
productie en de jongste (van september 2014) in opfok. Ondanks dat het met jullie productie geweldig gaat
is ook bij jullie de keuze op inkruisen gevallen. Montbéliarde moet de vitaliteit een zet in de goede richting
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op steeds meer bedrijven dat één van de partners buitenshuis een baan heeft. Jullie gaan de werkdruk verminderen door over te gaan op automatisch melken.
Monsternemer Gert Jansen neemt afscheid en wij zien
elkaar wat vaker door het brengen van de shuttles. Proficiat.

12. Back Sonja 2001. Familie Luesink,
‘de Bieshorst’, Halle.

gaan geven en de productie op pijl houden. Biezenpollen, van harte proficiat!
We zullen onze bloemiste Alie Dimmendaal zeggen dat
ze alvast aan de krans moet beginnen.

11. Lena 244. Familie Giesen, ‘de Kamp’,
Vethuizen.

Het zijn niet anders dan bijzondere koeien die we mogen huldigen. Onze volgende is er weer zo een. De Bieshorst Black Sonja 2001. De Bieshorst staat voor de
prachtige boerderij van Gerbert en Everdien Luesink.
Black staat voor de afkorting uit de naam van haar vader, Broekland Blackprice en 2001 staat voor haar geboortejaar. Dit was alleen nog maar uitleg over de naam
van jullie jubilaresse. Een nog langer verhaal: hoe krijg
je een koe met een pittig karakter in de tuin voor het
bord met de bedrijfsnaam. Misschien krijgt u bij het
zien van de foto een indruk hoe dat gaat.

Onze volgende felicitaties gaan naar de Holthuizerstraat in Vethuizen. Daar boert al een aantal generaties de familie Giesen. Momenteel is dat vader Willy en
zoon Wilry. Voor de zoveelste keer onder deze categorie in het jaarverslag. Dit keer is het Lena 244, geboren
op 8 juli 2001. Een volledige CRV afstamming en dat
waren we de laatste jaren bij dit bedrijf niet gewend.
Bij het aanslaan van de verblijfplaatsen van deze koe
zag ik dat ze bij de familie Jansen-Wentink uit Didam
in de opfok is geweest. Ook een pluim voor de opfokker om zo’n producente af te leveren. Inmiddels is Lena
niet meer aanwezig.
Ze is geboren 8 juli 2001 als Cashdochter uit moeder
Lena 233, een Ferraridochter. In 10 lijsten, 102.255 kg.
melk, 4.45% vet en 3.52% eiwit, 8.149 kg. vet/eiwit. 2
van de 5 dochters zijn nog aanwezig. Knap, om een koe
met Ferrari in de afstamming, ruim 12½ op je bedrijf
weet te houden en daarbij zoveel melk met prima gehalten te laten geven. Dit bewijst jullie vakmanschap.
Vorig jaar schreven we dat Wilry papa dag had. We zien

Ze lapte het in 9 lijsten, 103.293 kg, 4.77% vet en 3.55%
eiwit, goed voor 8.598 kg. vet/eiwit. Misschien moet ze
over een paar jaar weer naar dezelfde plek om de lauwerkrans in ontvangst te nemen maar of ze dit haalt is
de vraag, want haar vruchtbaarheid laat te wensen over
en met haar cel-getal heeft ze ook een moeilijke periode
gekend. We wachten af! Proficiat, niet alleen met Sonja, maar ook voor het feit dat jullie al voor het 2e jaar
op de 1e plek staan bij het rollend jaargemiddelde van
VVB Silvolde, met de verdere uitbouw van jullie bedrijf
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14. Brenda 59. Familie Arends-Gaikhorst,
Vierakker.
auteur: Paul Brummelhuis

en met het enthousiasme van Richard, Raymond en Ronald. Met de fiets eerst langs de nieuwbouw fietsen om
te kijken wat ze die dag gedaan hebben en dan pas de tas
van de fiets en meteen naar de koeien. Dat is toekomst!!!

Een bedrijf dat de laatste jaren in de schijnwerpers
staat is van de fam. Arends in Vierakker.
2 jaar geleden deden ze voor de eerste keer met de video-vaarzen keuring van Silvolde mee en gelijk wisten
ze met hun prachtige Brown- Swiss kruisling de keuring
te winnen. En afgelopen jaar wist Inge de beker voor
beste toilet en voorbrengen binnen te halen.
Ditmaal gaan we met een taart en de camera in de aan-

13. Maats Minka 14. Kees en Wouter
Breunissen, Silvolde.

Voor onze volgende felicitaties zijn we te gast bij Kees
en Wouter Breunissen aan de Ulftseweg te Silvolde. Een
plek die door een aantal van onze lezers eens per jaar
bezocht wordt voor Huntenpop. Een groot muziekspektakel dat plaats vindt op hun weilanden. Ondanks de

bakken regen en veel modder dit jaar was gezelligheid
troef. Geweldig is het ook om jullie zo vaak in deze rubriek tegen te komen. Maats Minka 14, geboren 18 februari 2002 als dochter van Groenlander Bongo (een
Dombinator zoon) x Minka 6 (een Topspeed Big Star
zoon) haalde 100.000 kg. Van vaders en grootvaders
kant een vrij onbekende afstamming. Van overgrootvaders kant zien we wel bekende namen: Cleitus, Ugela
Bell, Et.Labelle en Sunny Boy. 10 lijsten, 3138 dagen,
101.702 kg. melk en 7889 kg. vet/eiwit. Haar lactatiewaarde schommelt altijd rond de 100. Ze kreeg maar
één keer een vaarskalf (haar tweede kalf) en deze is
via de opfokker voor export weggegaan. Er zijn dus
geen nakomelingen meer op jullie bedrijf. Geen punt
want, Wouter en Kees dat moet ons van het hart, jullie
hebben het prima voor elkaar. Een prachtige veestapel
die schitterend is gehuisvest en waar veel aandacht aan
verzorging en voeding wordt besteed.
Onze felicitaties.

slag naar Vierakker om een roodbonte 100.000 kg koe
op de foto te zetten. Dat 100.000 kg koeien vaak “krasse
tantes” zijn blijkt wel vaker, nou in Vierakker hebben ze
ook zo’n exemplaar lopen. Op het bedrijf aangekomen
staan Chris en Richard al klaar met de gewassen koe.
‘’Waar wil je hem op de foto zetten, buiten of binnen,
ze heeft nooit een halter opgehad hoor”. Dit nog niet
gezegd te hebben, rent de koe met begeleider de voergang op door het net voorgedraaide gras, naar de andere kant van de stal. ‘Geen ge... meer, zet maar vast aan
het voerhek en maak dan maar een foto’. Vandaar dat ze
niet optimaal op de foto staat.
Verder zijn jullie druk om het bedrijf klaar te maken
voor de toekomst, de stal is verlengd en in Ellecom liggen er plannen klaar om een nieuw bedrijf op te starten.
Of Brenda 59 dit allemaal nog meemaakt is een vraag.
Voorlopig doet ze het prima en het celgetal is geen enkel
probleem. Brenda, geboren 27 augustus 2002, een Luts
Wine Boy uit Brenda 47 is een Orlando dochter. Ook
hier een, voor deze rubriek onbekende afstamming. In
de voorouders zit ET Celcius en Franko als leveranciers
van 100.000 kg. koeien, 6 zonen en 3 dochters waarvan
2 nog aanwezig, 10 lijsten, lactatiewaarde rond de 100,
prima eiwit en wat gewoon in haar vetgehalten. Op dit
moment goed voor 7914 kg. vet/eiwit.
Chris, Henny, Richard, Inge en ook Mirjam, veel succes
en gezien jullie enthousiasme en passie hoeven we ons
hier denk ik geen zorgen over te maken. Dochter Lisette boert inmiddels samen met Stefan in Toldijk. Theo
Baars komt al vele jaren met veel plezier bij jullie monsteren. Ook wensen we de fam. Boerkamp veel succes
toe. Ze hebben zeker hun steentje bijgedragen om
Brenda 59 tot deze mijlpaal te brengen. Johan helpt nog
regelmatig op het bedrijf.
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15. Sunny 5. Familie Giesen, Azewijn.
De namen Maria, Frans en Eef Giesen drijft de pen in
deze rubriek al bijna vanzelf. Maar sinds een paar jaar
zijn zoon Robert en schoonzoon Thijs erbij gekomen.
Jullie moeten dat vooral volhouden, zorgen dat er ieder
jaar één of twee 100.000 kg. koeien bij komen. Dan
kunnen we even tijd maken om bij te kletsen bij het maken van de foto voor deze rubriek. Want waar gemonsterd wordt met een monsternemer, zie je van de VVB
mensen bijna nooit meer iemand. Bij jullie monstert
‘onze Bartje’ Stevens. Maar is hij eenmaal bij Wensink
de “Ster”garage in Doetinchem, dan is het ‘meneer Stevens’. Bart leeft mee met ‘zijn boeren’. Staat er iets bij
Thijs in de tuin dan heeft hij al een doos met badeendjes en een felicitatiekaart in zijn Mercedes. Jullie moeten hem er maar naar vragen wat dit betekent!

öperatieve vereniging mag je statutair maar 12 jaar
achtereenvolgend zitting hebben in het bestuur. Je hebt
als bestuurder tegenwind gekend maar een bloeiende
vereniging overgedragen aan je opvolger Gert Hiddink.
VVB Silvolde blijft je dankbaar voor je inzet en je regelmatige bezoek aan ons kantoor. Gelukkig gaat jouw opvolger deze goede eigenschap voort zetten. Er is altijd
wel wat bij te praten. Dat is voor mij als schrijver ook
over jullie bedrijf.
Van alle kanten is er geïnvesteerd en groot onderhoud gepleegd. Jullie monumentale woonhuis is voorzien van nieuwe dakpannen en bij het bedrijfsgedeelte staan 3 boxen van West Falia en sluit een robot de
melkstellen aan. Daarbij zorgen zonnepanelen voor de
energie. Vanaf 4 oktober 2001 loopt Truus 516 bij jullie rond. Truus een Etazon Slogan dochter uit een Lord
Lilly dochter Truus 461, De Truusen! We zien aan het
nummer dat dit een veel voorkomende naam tussen
jullie koeien is. Truus 516 gaf jullie 4x een stierkalf en
4x een vrouwelijke nakomeling. 3 van de 4 zijn nog op
het bedrijf. Bijzonder aan Truus 516 waren haar liters
en gehalten. 9 lijsten 103.655 kg. melk, 4,98% vet en
3,64% eiwit, goed voor 8935 kg. vet/eiwit. Bijzonder
knap. Het automatische melken is nog nieuw. ‘Ze laat
zich graag halen’, zegt Erik. Erik en Maria: proficiat!

17. Jouke 2198. Joke en Hans Fokkink,
Silvolde.
Sunny 5, 14 november 2000 geboren. Vader Delta Armstrong uit moeder ‘Sunny’. Die naam klinkt me ook
wel erg bekend, daar kan ook al wel een oorkonde van
tussen jullie verzameling hangen. Sunny 5, 10 lijsten,
3569 dagen, 108616 kg. melk, 4,18% vet en 3,50% eiwit, 8342 kg. vet/eiwit. Opgenomen met 83 punten als
vaars. Ze kreeg eerst 6 stierkalveren en toen 5 vaarskalveren, waarvan er nog 3 op het bedrijf zijn. De naam
zegt het al maar ook hier zien we bij de moeder weer
een Sunny Boy bloedvoering in zitten. Familie Giesen,
knap werk.

16. Truus 516. Erik en Maria Reijers, Beek.

Truus 516 bezorgt Erik Reijers de tweede oorkonde
voor 100.000 kg. melk in korte tijd. Veel van de leden
zullen Erik kennen als onze oud-voorzitter. In een co-

Met de oorkonde voor Jouke 2198 hebben wij vanuit ons
kantoor bijna een thuiswedstrijd Joke en Hans, Martijn
Rianne en Jelmer Fokkink aan de Rabelinkstraat. Ze zijn
bij het rollend jaargemiddelde te vinden op plek 82 binnen onze VVB, met 177 koeien die een gemiddelde hebben van 4.03 jaar, 9151 kg. melk, 4,31% vet en 3,34%
eiwit. Dit is een geweldige productie voor een vrij jonge
veestapel. Met Jouke 2198 haalden jullie de 2e oorkonde 100.000 kg. melk in huis. Net als bij de 1e oorkonde
is het erg leuk dat er een foto is van jullie gezin. Dat is
gelukt ondanks dat de fotograaf (Theo H) veel te laat
kwam. En jullie dochter Rianne van het stappen met
vriendinnen in Doetinchem extra naar huis hadden gehaald en daar natuurlijk graag heel wat anders zag dan
die grijze kop van Hollander. Gelukkig is het allemaal
toch goed gekomen en zie hier het resultaat. Stralende
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opgroeiende jeugd en trotse ouders. Jouke 2198 is een
bewijs van jullie vakmanschap. Geboren 24 mei 2002
met als vader Alquin een Addisonzoon. Moeder Jouke
146 was een Sunny Boy dochter 5 zonen, 4 dochters, 2
nog aan de melk, in 9 lijsten 3199 dagen, 107.318 kg.
melk, 3,56% vet en 3.24% eiwit. Joke en Hans, prachtig
zo jullie in het leven staan. Een fijn humeur, een pracht
bedrijf, waar relatief weinig werk door ‘derden’ wordt
gedaan. Ook voor jullie, pet af!

18. Stienke 143. Leo en Lidy Pennings,
Breedenbroek.

Van Silvolde naar Breedenbroek om daar onze felicitaties uit te brengen aan Lidy en Leo Pennings. Vorig
boekjaar 10.000 kg. vet/eiwit. Nu weer 100.000 kg.
melk met Stienke 143. Geboren op 20 februari 2001 en
is na 13 jaar nog graag bij jullie. Ze kan jullie als verzorgende wel aardig vinden maar haar alleen in de stal laten om op de fotograaf te wachten, nee, dat is niet wat
ze wil en dat heeft ze jullie die zaterdagochtend duidelijk laten horen. Stienke 143 heeft inmiddels een mooie
staat van dienst. 13 nakomelingen, maar geen van haar
nakomelingen zijn nog op deze wereld. Stienke, een
Spirando dochter uit Sunny Boy moeder Stienke 140,
weet van geen ophouden. Bij de uitdraai van de hoge
levensproducties behaalde ze in 11 lijsten op een leeftijd van 13.06 jaar in 3536 dagen, 106.925 kg. melk met
4,69% vet en 3,47% eiwit, goed voor 8729 kg. vet/eiwit. 11 kalveren, vergeleken met haar geboortedatum,
dan spreken we van een zeer vruchtbare koe. Een koe
die het goed heeft bij jullie. Vorig jaar hebben jullie een
nieuw gedeelte bij aan de stal gebouwd met een strooisel vloer. Houtsnippers die regelmatig losgetrokken
moeten worden en die via een buizensysteem van onderuit belucht worden. Maar het kiezen van het juiste
strooisel is niet gemakkelijk. Bij hout ligt klebsiella de
laatste jaren steeds meer op de loer. Bij jullie moet na
een jaar de boel ook ververst gaan worden. Wij blijven
ons op de hoogte houden welk strooisel het best past
bij dit nog vrij nieuwe systeem. Altijd interessant bij de
vele nieuwe ontwikkelingen in onze branche.
Lidy en Leo, deze Stienke zal bij jullie zeker de laatste
niet zijn. Van harte.

19 en 20. Fannie 68 en Sina 16. Marieke
Krabbenborg en Andre Banning,
Mariënvelde.
Marieke en Andre doen ons versteld staan. In de korte
tijd dat jullie lid bij ons zijn hebben jullie de reeks
oorkondes op jullie kantoor flink weten uit te breiden.
Dit boekjaar wisten Fannie 68 en Sina 16 er weer wat
aan toe te voegen. Maar het is niet alleen de oorkondes
waar jullie voor gaan. De 17e plek bij de jaaruitdraai,
148 koeien, 4.07 gemiddelde leeftijd, 9892 kg. met
4,31% vet en 3,48% eiwit en dit alles met een tussenkalftijd van 406 dagen. Een geweldige productie en
schitterende gehalten, dat staat garant voor een prima
verzorging en stalklimaat. Hieraan hebben jullie de
laatste jaren hard gewerkt. We feliciteren jullie maar
wat graag met Fannie, geboren 24 februari 2002, als
Celcius dochter uit moeder Fannie 36, een Lord Lillydochter. Ze had wat lage gehalten. Toch kwam Fannie
in 9 lijsten in 3076 dagen tot 102.167 kg. melk, 4,02%
vet en 3,52% eiwit. Goed voor 7493 kg. vet/eiwit. Ze
heeft nog 3 dochters in de koppel aan de melk en dat is
bij deze felicitatierubriek al bijna uniek te noemen.

Ook proficiat met Sina 16, geboren 6 mei 2002, een
Major dochter uit Sina 8, een Holim Tornedo. Sina wist
in 9 lijsten in maar 2829 dagen, 100.598 kg. melk te
geven met prima gehalten. 4,70% vet en 3,61% eiwit,
goed voor 8357 kg. vet/eiwit. Wat erg opvalt is dat het
niet gelukt is een vrouwelijke nakomeling te krijgen,
7 mnl, dat is ook uniek te noemen. Nu heb ik bij het
schrijven niet nagekeken of Sina en Fannie nu uit de
Andre’s of Marieke’s veestapel stammen, maar over
jullie onderlinge competitie schreven we vorig jaar
al. Wat belangrijk is dat ze de melk geven uit het voer
dat jullie ze samen voorschuiven. Op de foto zien we
Fannie 68. Van Sina 16 ontbreekt de foto. Ze moest vrij
onverwacht worden afgevoerd. Op de klep van de veewagen heeft Andre met zijn mobieltje nog een foto gemaakt maar door een crash is de foto verloren gegaan.
Andre en Marieke wederom proficiat met dit tweetal.
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21. Trees 29. Familie Berendsen-Wielhees,
Halle.
Waar we geen jaar overslaan is aan de Westendorpseweg 1 te Halle. Gerrie, Jan, Jacqueline en Arjan Berendsen-Wielhees hebben er ook dit boekjaar weer één bij.
In 2011 was het Beitske 122 die 10.000 kg. vet/eiwit
scoorde en Janna 35, Emma 29 en Clara 98 met
100.000 kg. melk en in 2012 met Emma 36. Nu is het
Trees 29, geboren 4 februari 2002. Ze is een dochter
van vader Dante uit moeder Trees 19 (een Cashdochter), 9 lijsten. Haar 9e lijst 11.07 jaar, 374 dagen,
10805 kg. vet/eiwit, 4,83% vet en 3,45% eiwit en dan
zie je een lactatiewaarde van 91. Dat maakt duidelijk
dat er bij jullie keihard aan de kar wordt getrokken
met prima gehalten. Gemiddeld halen jullie met 167
koeien 9227 kg. melk met 4,40% vet en 3,40% eiwit.
Een prima gemiddelde leeftijd van 4.05 jaar en een
tussenkalftijd van 402 dagen. Dat zijn prachtcijfers.
Jammer dat ik in deze rubriek zo vaak moet schrijven
dat er geen of bijna geen nafok van onze top producenten meer aanwezig zijn. Van Trees 29, die 3 dochters en 6 zonen gaf, zijn er geen meer aanwezig.
Familie Berendsen: VVB Silvolde is trots om zulke
leden te mogen hebben.
Onze felicitaties.

om 6 nakomelingen te geven. Is de productie de oorzaak hiervan of gewoon haar vruchtbaarheid? Bij haar
dochter Joleen 151, geboren 11 mei 2007 zien we hetzelfde. Inmiddels 6x gekalfd en ook zij heeft daarvoor
16 inseminaties gehad. De vruchtbaarheid van deze
twee dames staat in schril contrast met de tussenkalftijd van jullie gehele koppel. Bij de jaaruitdraai waren
het er 167 met een tussenkalftijd van 368 dagen. Alleen
Frank Lamers (eigen stier) wist jullie met 363 voor te
blijven. Onze biologische melkveehouder Veldhorst uit
Breedenbroek staat ook op 368. Geweldig, misschien
heeft jullie fokbeleid (inkruisen) hier mee te maken.
Reden voor ons om jullie over dit onderwerp te gaan
bezoeken om hier aandacht aan te besteden. Proficiat
en hopelijk weer tot de videovaarzenkeuring.

23. Johanna 40, Familie Gosselink, Silvolde.

22. Joleen 113. Familie Janssen-ten Velde,
Toldijk.
Twee altijd zichtbaar genietende leden hebben we in
Toldijk. Wim en Jeroen Janssen met hun partners Agnes en Marleen. Jeroen en Marleen inmiddels met Jurre en Sem en een derde op komst. Om onze felicitaties
naar de Schiphorsterstraat 2a te Toldijk te krijgen moet
je nadenken. De druk bereden Zutphen-Emmerikseweg richting Zutphen ligt er al een hele tijd uit, Alle
sluipwegen zijn kleine modderpoelen geworden, maar
het is toch gelukt de oorkonde en taart op de plek te
krijgen. Joleen 113, geboren 12 november 2001, met
6 afkalvingen wist ze op 12.01 jaar, 100.892 kg. melk
in 3297 dagen te geven, met 4.17% vet en 3.36% eiwit
als gemiddelde gehalten, goed voor 7593 kg. vet/eiwit.
Joleen, een Stadeldochter had 18 inseminaties nodig

Uitstraling hebben ze! En volgens mij zit er ook acteertalent in bij Peter en zijn gezin. “Peter, we moeten een
keer Johanna 40 op de foto zetten, ze heeft de 100.000
vol.’ ‘Wat?’ zegt Peter: ‘je meent het!”. Johanna is inderdaad niet de hoogste producente. Haar laatste lactatiewaarde na 430 dagen lactatie staat op 88. Ze is een
echt gehalte koe, 10 lijsten, 4208 dagen, 100.901 kg.
melk, 5.08% vet en 3.73% eiwit. Ze staat op dit mo-
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ment op 8887 kg. vet/eiwit. Met een geboortedatum
van 12 december 1998, bijna 16 jaar oud dus, begint bij
haar de vergrijzing toe te nemen. Maar mogelijk gaat
het haar hetzelfde als haar fotograaf, die hoopt nog een
hele poos met die grijze kop rond te mogen lopen. Peter, jij bent iemand die goed rond kijkt welke stier je
bij je koeien wilt gebruiken. Johanna 40 is een dochter
van Walda Ceres, een Woold Master uit een Jabot en
moeder Johanna 29 is een Jimtown dochter uit Cleitus
uit Tops. Ondanks dat in Johanna nog een vleugje Tops
bloed zit lukt het toch om een prachtige foto te maken
van zoon Bas die al oefende voor de kalveropfokclub. Je
bent immers nooit te jong om te oefenen voor de kalveropfokclub. Evelien, Peter, Gerrie, Lisa en Bas Proficiat.

24. Willemien 35. Familie Oonk, Winterswijk/Miste.

We rijden met appelgebak en oorkonde met veel plezier naar Miste. Willemien 35 van Janine en Gert-Jan
Oonk aan de Misteweg heeft ook haar 100.000 kg. melk
gehaald. 12 lijsten, bij een leeftijd van 13.06. In 3780
dagen 104.492 kg. melk, 4.12% vet, 3,59% eiwit, goed
voor 8060 kg. vet/eiwit. Dat de stamboekinspecteur bij
de bedrijfsinspectie niet heeft ingeschat dat Willemien
35 momenteel nog steeds in productie zou zijn is duidelijk. Ze kreeg 77 punten toebedeeld tijdens de bedrijfsinspectie. Exterieurpunten wil, zo zien we maar
weer, lang niet altijd iets zeggen over de levensduur.
Wel moet worden gezegd dat de meeste 100.000 kg.
koeien die als vaars gekeurd zijn in overgrote meerderheid boven de 80 punten zitten. Willemien heeft in haar
afstamming ook geen exterieur kanonnen zitten. Vader
Spirando was in zijn jeugd periode niet bij iedereen geliefd. Toch hebben we hem al een heel aantal keren mogen noemen als vader van een van de producentes.
Moeder heeft als vader Eastland Daylight. Opvallend is
en blijft haar vruchtbaarheid, 12 kalveren op een leeftijd van 13.05 jaar is bijzonder knap. Wat bij jullie niet

veel anders is dan de meeste in deze felicitatierubriek
is dat er nog maar één nakomeling, geboren 28 augus-

tus 2013, aanwezig is. Gelukkig worden er nog altijd
vaarskalveren geboren en kunnen Daphne en Anouk
hopelijk volgend jaar weer meedoen met de kalveropfokclub. Zulke enthousiaste meiden dat is ook bij de
kalveropfokclub genieten. Janine en Gert-Jan proficiat
met meiden als Daphne en Anouk, en natuurlijk ook
proficiat met Willemien.

25 en 26. Hermien 62 en Hannie 76. Mts Loman-Spa, Laren.

Op plek 79 van het jaargemiddelde zien we maatschap
Loman-Spa uit Laren, 49 koeien, 4.04 gemiddelde leeftijd, 8789 kg. melk, 4,46% vet en 3,59% eiwit, een gemiddelde BSK van 42.0 en een prachtcijfer voor tussenkalftijd van 382 dagen. Dan in één jaar twee koeien
naar 100.000 kg. melk loodsen daar gaat onze pet voor
af.
We vroegen om informatie en kregen spontaan een
mailtje (waarvoor dank): ‘Wij zijn René en Silvia Loman en hebben drie kinderen. Niels (14 jaar). Lisanne
(13 jaar) en Stijn (10 jaar). Wij zijn nu een aantal jaren
lid van VVB Silvolde en het bevalt ons prima, korte lijntjes, persoonlijke benadering.
De koeien: Hermien 62 is geboren 24 november 2001.
Ze heeft 10 nakomelingen gekregen waardoor er na

haar nog 5 generaties op het bedrijf zijn, in totaal 7 dieren. Ze is een makkelijke koe met goede gehaltes en liters. Ze is weer drachtig en wij willen proberen om met
haar de 10.000 kg vet en eiwit te halen, ze zit al op 8850
kg. Dit is onze beste koefamilie en we proberen hier
zoveel mogelijk koeien op ons bedrijf van te krijgen. De
laatste dochter van Hermien is Hermien 74, (9300) ze
is een kruisling van Fleckviehstier Landadel.’
Theo vult aan: Hermien 62, 10 lijsten, op 12.09 jaar,
104.862 kg. melk, 4,85% vet en 3,54% eiwit. De vader
Bobstar 50 en Jabotzoon komen nog weinig in onze felicitaties voor. Moeder Hermien 60 heeft Midden Fliert
Sjimmie als vader en ook zijn naam zijn we tot nu toe
niet tegengekomen. Als tweede onze felicitaties voor
Hannie 76, geboren op 26 mei 2003, realiseerde in 9
lijsten 102.635 kg. melk met 4,04% vet en 3,30% eiwit,
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10 nakomelingen, 4x mnl en 6x vrl waarvan er geen
meer aanwezig is. In 2001 is ze voor het eerst geïnsemineerd en ze wist haar eerste 8 kalveren te krijgen uit
8 inseminaties. In totaal 12 keer afkalven van 19 inseminaties is toch zeer bijzonder. Ondanks dat ze qua
productie en vruchtbaarheid een kei was gaf ze dit niet
door aan haar dochters. Agnes wist in 12 lijsten 100.796
kg. melk te halen, 4,60% vet en 3,41% eiwit, goed voor
8072 kg. vet/eiwit. Een knap resultaat. De vruchten
van een knappe verzorging. Proficiat met Agnes 43 en
zoals we hieronder zien Wietske 101 met 10.000 kg.
vet/eiwit.
goed voor 7540 kg. vet/eiwit. Haar vader Stadel is geen
topper in levensduur maar ze geeft het exterieur van de
veestapel een goede duw in de rug. Veel van zijn dochters blonken niet uit in productie maar Hannie heeft
zich daar niet aan gehouden.
René: ‘Hannie 76 is als vaars aangekocht van familie
Berenpas uit Nieuw Heeten, ze heeft veel melk gegeven
met niet zo hoge gehaltes. Er is nog 1 dochter op ons
bedrijf en die doet het ook goed. De 10.000 kg vet/eiwit
willen wij met haar proberen te halen maar dat is nog
wel een lange weg.’
Theo: ‘René, hoe is het? Grote uitbreidingsplannen?’
‘Nee’, was het antwoord, ‘goed doen waar je mee bezig
bent, taken in bedrijf en gezin verdelen. Tijd en aandacht voor vrouw en kinderen is ook uiterst belangrijk
in een mensenleven. Met wat inkomsten van Silvia als
ZZP-er in de zorg redden we ons prima.’ Dit gegeven en
de twee producentes zijn meer dan felicitaties waard.

10.000 KG VET/EIWIT
28. Ni’Jbrook Wietske 101. Familie te Poele
Lichtenvoorde.
We kunnen eigenlijk gewoon doorschrijven ware het
niet dat Wietske 101 de volgende mijlpaal heeft behaalt. Onze VVB heeft jaren gekend waarin we dachten
verstoken te blijven van 10.000 kg. vet/eiwit koeien.
De laatste jaren mogen ook wij ons ieder jaar gelukkig
prijzen één of meerdere koeien te mogen huldigen met
een lauwerkrans. Dit boekjaar mocht Alie Dimmendaal
twee keer een krans maken.
Gewapend met een oorkonde voor 10.000 kg. vet/eiwit,

27. Ni’jbrook Agnes 43. Familie te Poele
Lichtenvoorde.

Marcel, met je gezin, vorig jaar twee oorkondes en dit
jaar weer twee, 1 x 10.000 kg. vet/eiwit en 1x 100.000
kg. melk. Ni’jbrook Agnes 43, 22 februari 2002, geboren als dochter van Eastland Cash (de bekendste zoon
van Sonny Boy) uit moeder(ook) Agnes 43 uit Delta havelock-ET (Celcius zoon). Beide grootvaders zijn hofleveranciers van 100.000 kg. melkkoeien. 12 afkalvingen,

V.V.B. Silvolde • jaarverslag 2014 • pagina 41

een taart, een enveloppe en natuurlijk de lauwerkrans
gingen we naar Lichtenvoorde naar het melkveebedrijf
Ni’jbrook van Marcel, Erna, Remco en Jelco te Poele. Bezoekers van onze jaarvergadering kennen jullie van de
videobeelden. Marcel, en zijn beoogde opvolger Remco, laten hun fokbeleid ondersteunen door het triple
A-systeem. Belangrijk vinden zij benen en inhoud met
een plus voor eiwit. De gehalten hoeven niet te hoog,
dat geeft vervetting in de droogstand. Theo: ‘De jaren
dat jullie bij onze VVB zijn, vinden we jullie in het topje
van het economisch jaarresultaat. Dit jaar echter niet.’
Marcel: ‘De reden hiervan is, dat we minder krachtvoer
gebruiken. We hadden het vermoeden dat dit wel eens
een referentiejaar zou kunnen worden. En dat vermoeden is uitgekomen. Ook het Smallenberg-virus heeft
ons geplaagd.’ Remco, net terug van een stage in Canada, “ik heb daar geleerd wat efficiënt werken is.
We gaan dit toepassen, maar veranderen niet veel aan
ons huidige fokbeleid of de huidige stierkeuze. Hooguit

nog een stier uit Amerika”. Ni’jbrook Wietske 101 is geboren 26 november 2001. Ze realiseerde in 11 lijsten
133.879 kg. melk, dat deed ze in 3630 dagen. Met een
gemiddelde van 4.29% vet en 3.22% eiwit wist ze tot
en met de september uitdraai 10.049 kg. vet/eiwit te
bereiken. Vader Lord Lilly en moeder Wietske 94 hebben in Wietske 101 een bijzonder productieve dochter
op de wereld gezet. Moeder Wietske 94 kwam zelf niet
verder dan 6 lijsten waarin ze gewoon was in de liters,
laag in de gehalten en niet verder dan een gemiddelde
van 85 lactatiewaarde over 6 lijsten. Lord Lilly treffen
we vaker aan in de 10.000 kg. vet/eiwit maar zeker bij
de 100.000 kg.koeien. Of Wietske weer drachtig is dat
is nog de vraag. Tot aan 2011 heeft ze 9x gekalfd met, je
geloofd het bijna niet, 9 inseminaties. Momenteel zijn
jullie in februari 2014 begonnen en heeft ze inmiddels
7 inseminaties mogen ontvangen. Ze heeft, zo zeggen
jullie, ook al een tijdje gehad dat ze bij iedere tochtige
koe ook spontaan tochtig werd. Verder is ze nog puntgaaf met een eigen wil dat klinkt als een klok. De foto
waarop ze beloond zou worden met de krans bewijst
het. We wilden haar niet langer plagen, dan maar zonder krans op de foto. Familie te Poele onze felicitaties
met beide producentes. Zowel van Agnes 43 als van
Wietske 101 is nog een stiertje te koop.

29. Marijke 52. Familie Lubbers, Silvolde.
Yvette Lubbers mocht de producente van 10.000 kg.
vet/eiwit Marijke 52 de krans omhangen. Yvette draagt

nog mooie herinneringen aan Marijke omdat ze daar,
heel succesvol, als kalf mee heeft deelgenomen aan
onze kalveropfokclub. Marijke 52, geboren 21 januari
1999 is een geboren en getogen Silvoldse. De familie
Lubbers, vader Bennie en moeder José, dochters Desiree en Yvette en zoon Erik zijn met schoondochter,
schoonzonen en de drie kleintjes Timo (niet op de
foto), Linn en Guus, zijn een hechte, gezellige familie.
Momenteel nog wonende en boerende aan de Slingerparallel te Silvolde.
Ze waren voor sommige wat moeilijk te vinden maar
krijgen momenteel bij asfalterings werkzaamheden zowaar een eigen op- en afrit. Waarschijnlijk bedoeld om
hun op handen zijnde verhuizing wat makkelijker te
laten verlopen. De gemeente Oude IJsselstreek heeft
n.l. ‘de Lubbersen’ opgekocht en jullie hebben een nieuwe stek gevonden op ‘de Michelt’ (de Michelbrink) te
Sinderen. Erik en zijn kersverse bruid Maaike wonen
hier al. Zowel Bennie, als misschien wel Marijke, zijn

echter zeer gehecht aan de Silvoldse kerktoren. Daar
komt nog bij dat wanneer je een oude boom verpoot
dan …?? Toch nemen we maar wat graag de pet voor
jullie af. Onze vaste jaarvergadering bezoekers zullen
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jullie inmiddels kennen door de mooie beelden tijdens
onze jaarlijkse videovaarzenkeuring. Niet alleen keurig
getoiletteerde vaarzen maar ook een stuntende Bennie,
tandeloos zijn rijkunst op de grasmaaier demonstrerend. Ken je ze nog niet, kom dan, beste leden, naar de
jaarvergadering. Want dit jaar is het 10 jaar dat we
rond gaan met onze succesformule. Een formule die al
10 jaar garant staat voor een boeiende avond. Familie
Lubbers weet ieder jaar weer een prachtige vaars voor
te brengen en maken het niet altijd gemakkelijk voor
de jury met hun economische cijfers, die in onze wedstrijd net zo zwaar tellen als exterieur.
Marijke 52 is ook een van jullie topproducenten. In 11
lijsten, 15.05 jaar, 4269 dagen, 140.016 kg. melk met
3.95% vet en 3.35% eiwit, goed voor 10.218 kg. vet/
eiwit. De als vaars met 82 punten opgenomen Celcius
dochter uit Sunny Boy dochter Marijke 37. Dat was
een dochter van Marijke 30, een Ugela Bell dochter.
Het moet gezegd worden dat jullie bij de stierkeuze
nooit helemaal voorop lopen. ‘Laat ze het eerst maar
eens bewijzen.’ Jullie klassering in onze jaarrangschikking, dit jaar nr. 23,bewijst al jaren jullie vakmanschap. 65 koeien 5.00 gemiddelde leeftijd 10.093
kg. melk met 4.03% vet en 3.42% eiwit. Knap. De
tussenkalftijd is 465 dagen maar bij zo’n productie
en de huidige kalverprijs zal dat de pijn wel niet zijn.
Wij feliciteren Eric en Maaike met hun huwelijk en de
familie Lubbers met de aanstaande verhuizing en natuurlijk met deze mijlpaal van Marijke 52.
- - advertentie - -
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VERSLAG EN UITSLAGEN VAN DE KALVEROPFOKCLUB 2014
Jongens en meisjes, vaders en moeders, lezers. Met genoegen kijken we weer terug op de rondgangen en
de eindkeuring. We zijn gestart met 23 deelnemers en hadden een eindkeuring met 21 jeugdige liefhebbers/sters. Daphne en Anouk Oonk moesten helaas afhaken. Hun kalfjes hadden ringschurft en daarvan
is bekend dat dit ook overgebracht kan worden op de mens. Jammer, want jullie zijn jong begonnen en
hebben nu de leeftijd dat er een heel mooie klassering in gezeten kon hebben. Hopelijk dat 2015 een jaar
zal worden dat er niets aan de hand is en dat we jullie, ondanks jullie vele hobby’s toch weer mogen komen bezoeken. We hebben Femke en Lisanne Beeftink gevraagd iets te schrijven over de kalveropfokclub
‘Silvolde’. Bedankt dat jullie hier gehoor aan gegeven hebben. Onderstaand de stukjes:

Hallo, ik ben Femke Beeftink
Ik doe nu al 3 jaar mee met de kalveropfokclub. De
eerste keer met mijn kalfje Femke, de tweede keer
met mijn kalfje Paula en dit jaar met mijn kalfje
Rochelle. Het was superleuk om mee te doen!
Je hebt 3 thuiskeuringen, dan moet je een route
samen met je kalfje lopen en de laatste keer wordt er
een video van jouw en je kalfje gemaakt. Dan is het
eindelijk zover! De finale!
Je gaat samen met je kalfje naar de Farm en Country fair in Aalten. Je zorgt ervoor dat je kalfje mooi
geschoren en gewassen is. Dan ga je weer de route (dezelfde als bij de thuiskeuringen) lopen. De
jury kijkt of het kalfje er netjes uitziet en let op het
“voorbrengen”. Aan het eind van de keuring komt de
bedrijfspresentatie. Hier mag je een “thema” kiezen.
Wij hadden “koeknuffelen” / “onze melk- uw zuivel “
/ “de snoepjes van de stal ”, alles mag !! Als de finale
is afgelopen kun je nog rustig even over de Farm en
Country fair lopen.
Na de finale word er in oktober nog een avond georganiseerd en daar laten ze het filmpje van jouw en je
kalfje zien. Het is echt superleuk om mee te doen!
Ik doe volgend jaar waarschijnlijk mee aan de “video
vaarzenkeuring”.
Ik vond het super leuk om mee te doen aan de kalveropfokclub! Dus als je graag meewilt doen, zeg ik:
doe mee!
Groetjes Femke.

We hebben ook jeugd die elders met een kalveropfokclub meedoen. We vroegen ook Michelle Leppink om
een verslagje.

Hallo, ik ben Michelle Leppink

Ik ben 12 jaar en ik woon op een boerderij in Buurse.
Oefenen: Ik ben door de familie Luttikhedde gevraagd
om voor het vierde jaar mee te doen aan de kalverkeuring in Ambt Delden. Als eerste moesten we toen
een kalfje van hun uitzoeken. Ik loop meestal met
roodbonte kalfjes en dit
jaar dus ook! Mijn
kalfje heette Olga, de
vader van mijn kalf is
een Pleasure..Toen we
het kalfje hadden
uitgezocht moesten we
oefenen, dat was heel
leuk en gezellig!
En je raakt steeds beter
gewend aan je kalfje. Toen was de laatste week voor de kalverkeuring
we moesten heel veel oefenen en de kalfjes ook nog
wassen.
Kalverkeuring 2014; Ambt Delden.
Toen de kalverkeuring was, waren we best zenuwachtig, want je moest nu super goed je best doen en hopelijk liep het kalfje ook goed mee….. Gelukkig waren de
kalfjes super schoon!! En Bertine had ze super mooi
geschoren!! Toen moest ik de ring in. Ik moest heel
lang wachten voordat ik mocht lopen omdat ik de
laatste van mijn rubriek was. Met het lopen ging het
wel goed alleen mijn kalfje begon meer met zijn kop
te bewegen. Uiteindelijk had niet het voorbrengen gewonnen (dat is het lopen met het kalfje), maar ik had
het toilet gewonnen (dat is voor het schoonste kalfje)!
Ik was super blij!
Dit was mijn verhaal over de kalverkeuring 2014 en
ik mag naar Luttenberg in oktober.
Michelle
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Voor kalveropfokclub Bronckhorst vroegen we de zonen van Johan Ruiterkamp om een stukje te schrijven.
Ze zijn nog een beetje jong, dus heeft Johan Sven een
beetje geholpen.

Hallo, ik ben Sven Ruiterkamp

Ik ben 8 jaar en ik heb dit jaar voor de derde keer
meegedaan aan de kalverkeuring van
KOC Bronckhorst. Dit jaar heb ik meegedaan met
mijn kalfje Josje.
De jury is twee keer bij ons thuis geweest om te kijken
naar het kalfje en of we het rondje en het opstellen
goed geoefend hebben. Ook moet het kalfje dan mooi
schoon zijn en kijken ze naar het boekje.
Op het laatst is er dan de eindkeuring. Dan loop je
twee keer het rondje dat je geoefend hebt. En is er
s’middags de prijsuitreiking. Ik had dit jaar twee
prijzen, reservekampioen van mijn groep en reservekampioen exterieur.
Dan is er een tijdje later de slotmiddag waar we foto’s
kijken en nog een diploma en een foto krijgen.
Groetjes van Sven en Josje

Heb je interesse?
Meld je dan aan voor de
kaveropfokclub 2015!
Het stimuleren van de jeugd willen wij van harte bij
jullie aanbevelen. Mogelijk heeft of kent u kinderen die
mee willen doen.
Jongens en meisjes: jullie hebben weer voor een prachtig gebeuren in Aalten, tijdens de Farm en Country Fair,
gezorgd. De jury had het erg moeilijk om tot een eindbeslissing te komen. Het beslissen duurde misschien
iets te lang maar we proberen dit volgende keer sneller
te doen. Veel lof komt jullie toe.
Speciaal het creatieve bij de presentatie individueel of
als bedrijfsgroepje was weer vermakelijk.
Vaders en moeders, 21 deelnemers voor een club met
meer dan 300 leden is wat aan de magere kant. Als we
de ledenlijst overzien en we tellen het aantal leden met
kinderen tussen de 6 en 15 jaar dan zouden wij aan een
veelvoud moeten kunnen komen.
Vaders en moeders, meisjes en jongens, in Aalten werd
regelmatig geapplaudisseerd en dat hebben jullie dik
verdiend. Bedankt!!
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FOKKERIJ
In onze statuten staan we omschreven als “fok- en controlevereniging”.
Het verzamelen en controleren van gegevens zijn de belangrijkste onderdelen van onze
werkzaamheden. Het inbrengen van gegevens als melkproductie en samenweidingen of inseminatie gegevens in IRIS is een deel van die werkzaamheden. Maar wat doen we op fokkerijgebied? Het adviseren, hoe onze Nederlandse veestapel te verbeteren is, is bijna geheel
in handen van commerciële clubs. Sperma verkopende organisaties varen er wel bij. Of onze
veehouders er heel veel mee opschieten of opgeschoten zijn …?? Wij twijfelen eraan. Wat is
er de oorzaak van dat zoveel veehouders zijn gaan inkruisen. Een CRV medewerker zei bij
een van onze leden dat hun inkruisen het begin van het einde ging betekenen. Zo’n uitspraak
betekent nogal wat. Een bij veel fokkers bekende vertegenwoordiger van KI Samen kwam
op de beurs in Hardenberg met ook een prachtuitspraak: “Om het Holstein Frisianras op de
been te houden zou iedere gebruiker van dit ras terug moeten naar af en toe een stier die
ver in de min zit qua kilogrammen melk, maar die verloren gegane eigenschappen als weerstand, vruchtbaarheid of andere noodzakelijke eigenschappen weer nieuw leven in blaast.
Een goede koe is meer dan alleen productie”.
Wij zijn als VVB bij een aantal van onze eigen leden
langs gegaan. Maar wat is het dan moeilijk om een keuze te maken naar wie. Het liefst lieten we 100 van onze
leden aan het woord, maar dat zal het lezen niet boeiender maken. Aan het woord een aantal leden:

Blaarkop.

Petra Schaars-Ankersmit uit
Drempt.
Petra sierde met haar
blaarkop veestapel de cover van Veeteelt september 2-2014. 2014 het jaar
van de blaarkop.

In dit artikel, waarvoor onze complimenten Petra, geef
je al aan, dat het prima boeren is met blaarkoppen.
Rust, vruchtbaarheid, gezondheid: niets mis mee!
Omdat je toch niet om de regelgeving heen kunt, zal
er steeds meer liters per dier geproduceerd moeten
gaan worden. Je geeft al aan dat om die productie, wanneer dat nodig is, een impuls te geven, gebruik wordt
gemaakt van een roodbonte Holstein melkstier. Petra,
we weten dat dit met tegenzin gaat, want jou blaarkoppen leveren, omdat ze zo veel mogelijk buiten zijn, veel
goodwill bij consument en collegae. Ook geef je in de
rapportage aan zeer tevreden te zijn met het blaarkop
ras. Er gaan zelfs al Nuka stierkalfjes weg voor de fokkerij.
Foto’s uit vakblad Veeteelt, nr 2 september 2014
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MRIJ. Bennie Baars uit Kilder.
Een van de weinige 100% MRIJ-bedrijven die onze VVB
nog rijk is. Bennie: “Ik werk prima met het MRIJ-ras. Ik
hoop dat onze kinderen daar niets in veranderen. Ik
vind dat je vooral moet letten op de ontwikkeling.
Hoogtemaat en lengte wil ik in mijn koeien behouden.
Zeker zijn de liters en het eiwitgehalte van belang maar
daar kun je met goed ruwvoer nog veel aan sturen. Laat
je het zover komen dat je MRIJ-koeien weer een hoogtemaat van 1.32m krijgen dan haal je er geen melk
meer uit en valt het slachtgewicht ook tegen”. Weinig
veeartskosten, geen uitzonderlijke hoge inseminatiekosten en prima cijfers uit de post omzet/aanwas zorgen dat op “de Hoef” in Kilder voorlopig qua fokkerij
niets verandert. Op de foto de koe die gewoon vooraan
liep. Bennie zegt: “Ik heb niet echt een voorkeur”.

Fries Hollands (FH). Tom, Frits en Willemien
Keuper , Megchelen.
Een heel ander verhaal mag ik schrijven over de familie Keuper uit Megchelen. Op mijn vraag: “Waarom zijn
jullie, nu 5 jaar geleden, over gegaan op het ‘pure grazingssysteem?” antwoorde Tom: “We wilden graag de
kosten verlagen. Het inslaan van een andere weg moest
een flinke besparing opleveren in de bedrijfskosten. En
dat is redelijk gelukt. We besparen nu ten opzichte van
2008 per liter melk 0,5 ct op strooisel, 0,5 ct op dierenartskosten, 1,5 ct op krachtvoerkosten en 1,5 ct op
loonwerk. Ook de meer natuurlijke manier van koeien
houden spreekt ons aan. We proberen de koeien zoveel
mogelijk gras zelf uit de wei te laten halen. Voor een
maximale grasbenutting kalven binnen dit systeem alle
koeien binnen 12 weken in het voorjaar. Daarom willen we vruchtbare koeien die het goed doen op gras. De
Fries Hollandse koeien blinken uit in vruchtbaarheid
en hebben door hun iets kleinere formaat minder onderhoudsvoer nodig. Een honderd kilo lichtere koe bespaart al een halve kilo onderhoudsvoer. Het Fries Hollandse ras was van oudsher het grootse melkvee ras in
Nederland. Waar vanaf de jaren zeventig veel veehouders zijn overgeschakeld op Holstein koeien, bleef een
kleine groep veehouders fokken met FH koeien. Dankzij de fundamentfokkerij is er, ondanks de kleine populatie, nog steeds voldoende bloedspreiding binnen het
ras. Daarnaast is de productie aanleg gestegen en zijn

de goede eigenschappen van het ras behouden gebleven. De FH koe is niet alleen productief, maar ook bijzonder vruchtbaar en probleemloos. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het ras zeer populair is in o.a.
Engeland en Ierland. De export van FH sperma vanuit
Nederland blijft daardoor elk jaar stijgen. Op de website www.frieshollands.nl staat meer informatie over
dit ras. Onze favoriete stier is Tittenser Hylke, die geeft
duurzame en vruchtbare dochters met hoog eiwit. Ook
melken we dochters van o.a. Rivelino 438, Piet Adema
180 en Piet Adema 186. Op de foto zien we koeien waar
we zelf weer stiertjes van hebben aangehouden. Alle
pinken zijn dit jaar drachtig gemaakt door een zoon
van Raesfelts Maartje. Wellicht dat we na enkele generaties FH weer eens een Holstein stier gebruiken die
uitblinkt in vruchtbaarheid en eiwit%, maar voorlopig
blijven we gebruik maken van de goede eigenschappen
van het Fries Hollands ras. Deze zomer maakte Tom
op ons verzoek bijgaande foto van de ooievaars in hun
wei. Een prachtig gezicht. Wilt u ook een ooievaar op
bezoek komt vraag het gewoon aan Tom. Misschien wil
hij ze wel jullie kant op sturen.

Brown Swiss. Mirjam en Hendrik-Jan
Middelbrink, Megchelen.
Hendrik Jan liet ons bij de videovaarzenkeuring van
2011 een indrukwekkende Brown Swiss kruisling
zien (zie foto). Hendrik-Jan: ‘Nou ja. Ja. Wat zal ik zeggen? Ja zie. Moeilijk! Waarom?’ Ja mensen, Hendrik Jan
komt wat moeilijk op gang maar eenmaal aan de gang:
‘Waarom ik ben gaan inkruisen. Sommige koeien werden te enkel. Waar ik naar zocht is iets meer power en
eiwit en dat spreekt me erg aan bij de Brown Swiss.
Daar selecteer ik de stieren op de eerste plaats op het
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ondervinden met zuigers, afkloppen, maar hebben we
hier praktisch niet. Ook is het krachtvoergebruik een
stuk minder en dan nog dit, we zijn geen spinaziemaaiers, waardoor ons ruwvoer prima voldoet. De eerste
kruislingen produceren niets minder dan HF’s. We zijn
tevreden met de ingeslagen weg.’

Van Brown Swiss terug naar Holstein
Frisian. Martin Hendriksen, Wehl.

eiwitgehalte. Dat had hier bij een aantal koeien echt ondersteuning nodig en goede klauwen zijn ook heel wat
waard. Ik doe mee met het Triple A systeem en bij een
ander ras heb je ook nogal eens de code die gewenst
is. Ik heb een aantal nakomelingen van de stier Payssli.
Haar eiwit met een dikke plus sprak me aan en hij geeft
dit prima door aan zijn dochters. Twee voorbeelden
zijn: koe Bets: zij heeft 4 lijsten met daarin 3.17-, 3.31-,
3.18- en een lopende lijst van 2.83% eiwit. Dochter Bep
heeft in haar eerste lopende lijst, 259 dagen, 3,54% eiwit. De koe Bets: zij heeft 8 lijsten met een gemiddelde
van 3.31% eiwit en haar dochter Beata heeft in haar
lopende lijst van 266 dagen 3,57% eiwit. Wat oppassen
is bij roodbonte koeien zijn de stierkalveren. Daar trekt
de handel een beetje zijn neus voor op. Bij mijn roodbonte koeien gebruik ik daarom bij Brown Swiss gesekst sperma van de stier Payssli. Haar plus voor eiwit
spreekt mij aan. Ook heeft het Brown Swiss ras vergeleken met 20 jaar geleden prima vooruitgang geboekt in
de melkbaarheid. Dat gaat bij de huidige stieren prima.
HF inseminaties hebben hier nog wel de meerderheid,
maar Brown Swiss past prima om te corrigeren.’

Fleckvieh. Arjan en Martin Keuper,
Megchelen.

Wanneer je dan toch in Megchelen bent, ga je meteen
even bij Arjan en Martin Keuper aan. Niet in de minste plaats omdat je daar altijd zo hartelijk ontvangen
wordt. Martin en Arjan, twee van onze ‘stralende leden’, zijn van 100% MRIJ naar 100% HF gegaan en zijn
7 jaar geleden als proef gaan kruisen met Fleckvieh.
“Deze eerste kruislingen hadden zoveel voordelen ten
opzichte van 100% HF’s, dat we twee jaar geleden volledig over zijn gegaan naar Fleckvieh. Omdat de bedrijfsinspectie niets opleverde en alleen maar een hand
vol geld koste zijn we daar mee gestopt. Deze koersverandering betekende volgens een CRV vertegenwoordiger het begin van het einde. We laten ons nu begeleiden
door Stef Beunk en het Fleckvieh Stamboek adviseert
met hun stieradvies het ‘harmoniemodel’. De problemen die we hadden bij hoogproductieve HF,s, zo als
vruchtbaarheid, benen, maar vooral de klauwen, waren
we zat. De Fleckviehs zijn robuuste koeien en ook het
jongvee doet het prima. Bij stierkalveren zien we een
flinke meeropbrengst. En het nadeel, zo een aantal dat

Als we over ervaring van het inkruisen praten moeten
we zeker Martin Hendriksen uit Wehl aan het woord
laten. “Wij hadden in begin jaren 80 nog een MRIJ
veestapel. Het was Jacob Chardon die midden jaren 80
inzag dat de MRIJ-populatie een verse bloedimpuls nodig had. Hij zette daarvoor een Brown Swiss proefstierproject op. Bij ons was de productie ook maar matig
toen wij aan deze proef begonnen. Op de foto zien we
nog een nakomeling van de stier Flair uit die tijd. Flair
geboren in november 1986 heeft het hier prima gedaan
en van hem had ik nog rietjes in mijn vat zitten. En jawel, een vaarskalf en is ze nu een afgekalfde vaars. Nog
te vers om in dit jaarverslag te schrijven hoe haar productie verloopt, maar het oogt goed. Ze komt overigens

weer uit een 100% HF moeder. In de jaren 92/93 liep,
bij de Brown Swiss die we hadden gebruikt (Duitse), de
productie erg terug. Het was toen zoeken in een te kleine populatie. We grepen vanaf midden jaren 90 af en
toe naar een Holstein rietje van een stier met een flinke
plas melk. In 2000 kwam Lord Lilly. Hij paste bijzonder
goed op onze Brown Swiss koeien. En, heb ik eenmaal
vertrouwen in een stier, dan mogen er voor mij gerust
50 of 100 rietjes in het vat. Wat voor mij bij mijn keus
voorop staat is de inhoud en productie. Legende is momenteel zo’n stier. HF x Brown Swiss x Jersey. Het sperma is momenteel op, maar ik heb wel haar laatste 20
rietjes. Ook de Improver, niet de laatste liters, maar een
plus in de gehalten en uiers. Waar bij ons momenteel
de pijn zit is in de levensduur. Die wil ik graag verhogen, maar de vaarzen zitten momenteel gemiddeld boven de 10.000 liter en dat is te veel. In de 2e en 3e lactatie komen de problemen. Toch zal Brown Swiss naast
Holstein het fokdoel blijven. Ze moeten in staat zijn zoveel mogelijk ruwvoer op te nemen. Krachtvoer is 7 kg.
voor de hoogst producerende koeien, 5½ voor de vaarzen met daarbij een kilo correctiebrokken. Ik laat Ag-
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runiek wel een eigen samenstelling maken maar doordat je daar minder van voert is het goedkoper dan
standaard. Naar de toekomst mag de productie zeker
bij de vaarzen iets zakken maar de levensduur moet
omhoog”.

HF x Fleckvieh x Brown Swiss.
Wim en Jeroen Janssen, Toldijk.

Een bedrijf waar volledige rotatie kruising wordt toegepast. Bij de jaaruitdraai telde de CRV computer 167
melkkoeien (Inmiddels 175) en wat ons opviel is de
tussenkalftijd van maar 368 dagen. Op mijn vraag:
“Wim en Jeroen, jullie zijn nu een aantal jaren bij ons en
we zien bij jullie geen uniforme stal met vee maar super beste gezonde en robuuste koeien. Vertel.” “Nou,
we zijn 8 jaar geleden gaan inkruisen met Fleckvieh
met als doel koeien fokken waar je geen omkijken naar
hebt. We wilden en willen groeien en het met eigen arbeid rondzetten. Dat was met onze Holsteiners van
toen, niet te doen. We wilden naar koeien die weinig
aandacht en zorg nodig hebben. De laatste liter hoeft ze
bij ons niet te geven. Door veel lezen en te gaan zien,
werd ons duidelijk dat rotatie kruisingen het meeste
heterosis effect opbrengt. Heterosis wil zeggen, dat
wanneer je twee niet verwante rassen kruist, de nakomelingen daaruit betere kenmerken kan laten zien dan
de beide ouders. In productie scheelt het gemiddeld
iets, maar gezondheid- en vruchtbaarheid kenmerken
zijn beduidend beter. Onze 368 dagen tussenkalftijd is
een bewijs daarvan, maar stiergebruik blijft belangrijk.
We laten ons altijd
adviseren.
Voor
Fleckvieh deed dat
Ronald Diersen, inspecteur voor het
Fleckvieh Stamboek.
Bij Brown Swiss werd
dat moeilijker. Daarom zijn we daar gaan
werken met Triple
aAa. In het begin gingen we volledig af op de goede match qua triple aAa
code en schonken iets te weinig aandacht aan de productie vererving met als gevolg dat enkele vaarzen te
weinig gaven. Op onze nog aanwezige HF koeien komt
alleen Fleckvieh. Relatief zitten we nog behoorlijk in de
Fleckvieh nakomelingen. Toch is de eerste HF terugkruising inmiddels afgekalfd. En je ziet dat het makke-

lijk melkt. HF zal hier toch aanwezig blijven als één van
de drie rotatie kruisingen. Melk daar moet het, ook
hier, vandaan komen”. ” Wat is er bereikt door jullie
rotatiekruising?” “Op de eerste plaats arbeidsplezier,
veel minder dierenartskosten, lage krachtvoerkosten
en 90 tot 95% van de geboorten gaan vanzelf. Ook zware kalveren. De post omzet/aanwas leverde daarnaast
ook nog eens meer op alhoewel afgelopen jaren is gefocust op meer aanwas om de nieuwe stal straks snel op
te vullen. Door het gebruik van een hoog aandeel fokstieren zijn de fokkerijkosten boven gemiddeld geweest, maar op dit moment gaat weer ± 50% van de
koeien onder Belgisch Blauwe stieren. We gaan er vanuit dat we met onze veestapel op 20 tot 25% vervanging uit gaan komen door de langere levensduur van
onze koeien. Onze uitstraling komt dus door tevredenheid”. Er waren veel foto’s, waarvoor dank! Helaas met
te veel schaduw. We hebben daarom de foto’s gebruikt,
die aangeleverd zijn door het Fleckviehstamboek,
Stef Beunk.

Fleckvieh. Familie Ruiterkamp, Lochem.

Ongeveer 6 jaar geleden hebben Henk, Gerda, Henry,
Anja met hun kroost Mike en Niels de overstap naar
onze VVB gemaakt. De familie Ruiterkamp woont aan
de Mogezompsweg te Lochem. ‘We kennen jullie niet
anders dan gastvrij en genietend van jullie vak. Heeft
deze uitstraling te maken met het feit dat jullie overgegaan zijn op Fleckvieh?’ Het antwoord van Henry is:
‘Voor een deel, we zijn wie we zijn. Maar dat we momenteel met veel plezier boeren steken we niet onder
stoelen of banken. In 2004 hadden we een HF veestapel en we hadden te veel uitval. Wat slijters erbij en
geen duurzaamheid. We zijn ons gaan oriënteren op
wat anders. Door veel te gaan zien, ook over de Duitse
grens, kwamen we niet zo zeer bij echte fokkers maar
op een aantal gewone bedrijven. Eén ervan imponeerde. Een stal voor 120 koeien en daar liepen 180 Fleckviehkoeien en echt zonder problemen. We waren om!
Onze voorraad HF sperma is opgehaald en daarna zijn
we volledig overgegaan op Fleckvieh. Ons arbeidsplezier is door deze overstap echt toegenomen. We melken nu ongeveer 20 koeien meer. Toen moesten we
voor vervanging nogal eens een keer koeien of vaarzen
bij kopen. Nu verkopen wij drachtige pinken en soms
vaarskalveren voor de fok. Momenteel insemineren we
35 tot 40% van de koeien met Belgisch Blauw. De tussenkalftijd is van 410 dagen naar 379 gegaan. De post
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omzet/aanwas was € 0,025 en is nu € 0,06 a € 0,065.
90% kalft vanzelf af. De veeartskosten zijn een stuk gezakt. Wel heeft de overstap ruim 1000 liter melk gekost.
Met 19.000 liter per hectare zijn we vrij intensief. Toch
prijzen we ons gelukkig dat we als lid van de Flynth studieclub, al 3 jaar in de top meedraaien met het beste
saldo. Op jullie vraag, hoe zit het met de zuigers (waar
het ras negatief om bekend staat) is mijn antwoord: ja,
ze zijn er, maar het gaat echt om een enkeling. Wel is
het zo dat we, doordat we vrij intensief zijn, ons laten
bijstaan door de paringsadviseurs van het Fleckvieh
Stamboek. De productie is en blijft ook voor ons belangrijk. Echt geïnteresseerden mogen gerust eens komen kijken. Ook naar de stal, die al jaren prima voldoet,
met dichte vloer die niet glad is geworden, en waar we
ook ’s winters nog geen problemen mee hebben gehad, We zijn tevreden en toekomstproef en dat geld
ook met de vvb Silvolde, een klasse vereniging.’ En wij
zeggen: Dank je wel voor deze lovende woorden Henry!
De koe op de foto is een vaars met een voorspelde productie van 7200 liter, 4.48% vet en 3.44% eiwit en een
lactatie van 110.

Zweeds roodbont. Alma Frederiks, Ellecom.

Tevreden woorden over het
Zweeds roodbonte ras horen
we van Alma Frederiks en haar
partner Erik Tijhaar, boerende
aan de Fraterwaard te Ellecom.
Alma: “Ongeveer 10 jaar geleden werden onze roodbonte
veel te iel en was er weinig
meer van over. We zijn begonnen met Brown Swiss. Dit ras gaf ons weer een aantal
interessante koeien. Het nadeel ondervonden wij ook.
We hadden nogal eens een kalf met drinkproblemen.
Daarom zijn we Montbéliarde gaan gebruiken. Maar
meppen dat die konden! Een paar waren er gewoon gevaarlijk. Toch gaf en geeft dit ras wel een koe! Er staat
dan echt wat! Alleen misten er een aantal sterke klauwen. Op dit Montbéliarde-ras zijn we toch weer Brown
Swiss gaan gebruiken om de klauwen. Daarna Zweeds
en wat Deens. Deens is David R. In zijn bloedvoering zit
van alles wat. De Zweden doen het hier prima. Prima
uiers, prima klauwen, voldoende tot vlot veel melk en
een passende bespiering. Bij inkruisen moet je altijd de

beste stieren van dat ras gebruiken. Peterslund is hier
het meest gebruikt. Maar een weerstandskiller als BVD
op bezoek krijgen, wat ons een paar jaar geleden is gebeurd, laat nog lang zijn sporen na. De draagsters zijn
er al lang uitgehaald maar toch is ons celgetal af en toe
gepiekt. We melken naar tevredenheid 50% Zweden
van de stieren Pertenlund, Melbie en de eerste Obrolin
die aan de melk is. Weliswaar licht maar ze heeft wel
107 lactatiewaarde”.

Holstein, Montbéliarde en Viking Red.
Familie Bisseling uit Groessen.

Vorig jaar hebben we Bennie en Marloes met hun
kinderen Marit, Benthe en Jonne Bisseling uit Groessen welkom geheten als nieuw lid. Bennie en Marloes
hebben in 2004 het bedrijf van Bennie’s ouders overgenomen. Ze molken toen zwartbonte en een aantal
rode. “Maar”, zo zegt Bennie over kleur, “een goede koe
heeft geen verkeerd vel. Ons bedrijf zit in het gebied
waar de A-15 wordt doorgetrokken, wat de gevolgen
daarvan zullen zijn is echter
nog niet bekend. We willen
sowieso graag blijven melken en uitbreiden. Het zullen
geen grote aantallen worden, omdat wij geen mensen
zijn voor een megabedrijf.”
Theo: “Waarom zie ik ook
bij jullie witkop kalveren?”
Bennie: “Ja, we zijn in hart en nieren altijd Holsteinboeren geweest, maar we lopen tegen huisvestings- en
duurzaamheidsproblemen op. Gedwongen afvoer, een
lagere vruchtbaarheid en minder lange levensduur tot
gevolg. De deskundigen wijzen onze huisvesting als
schuldige aan, maar jaren terug ging het ons hier prima.
Al is de productie nu natuurlijk wel wat hoger. We zijn
gaan kijken naar andere oplossingen. De uitkomsten
van de “California proef” spreekt ons erg aan. Dat wil
zeggen: HF inkruisen met Montbéliarde en Viking Red.
Uniformiteit zal verloren kunnen gaan, maar we gaan
niet voor 87 punten maar voor het plezier en wat er
onder de streep overblijft. Hein Blikman, medewerker
bij Koole & Liebregts, heeft alle koeien bekeken en op
iedere koe een stier geadviseerd. Drie stieren hebben
we van het Montbéliarde ras n.l. Valfin, Unchoix en Tri-
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omphe en een Zweeds Roodbonte Cigar. We hebben er
een heel goed gevoel bij, maar het moet zich nog gaan
bewijzen. De eerste kruisingpinken kunnen bij de stier.
En de stiertjes geven een mooie plus. Bij de kalveren
valt direct de levendigheid op. Al moesten we bij enkele
iets meer geduld hebben om ze het drinken te leren.”

Montbéliarde. Christian Schieven, Wijnbergen.

Christian Schieven aan de Langeboomsestraat in Wijnbergen kruist al vanaf 1996, toen hij volledig thuis op
het bedrijf kwam. Christian: ‘We hadden in die tijd een
veestapel bestaande uit 100% MRIJ, 50% HF /MRIJ,
75% HF dieren en een paar Montbéliarde-kruislingen.
Deze laatste bleven zonder problemen het langst lopen.
Bij ons past het beste een ras dat zoveel mogelijk melk
produceert uit eigen geteeld ruwvoer, dus met minimale krachtvoergift. We hadden en hebben nog steeds dezelfde grupstal en melken ± 45 koeien. De 75% Holstein, hielden het in de benen slecht vol, steeds meer
gedwongen afvoer van dieren. Iets dat je juist niet wil!
De Holsteins hebben ook moeite met een rantsoen met
veel ruwvoer. Ze krijgen dan te weinig energie binnen
en teren te veel in op lichaamsreserves. Montbéliarde
kan zijn conditie gedurende lactatie veel beter vast
houden. Klauwen is bij ons nooit echt een probleem, ze

staan droog en schoon op stal. De Montbéliardes zijn
stek in de benen en het kruis zit er na een keer kruisen
gelijk beter in. Het kruis is goed breed dat makkelijk
afkalven betekent, ± 80% kalft zonder hulp af, de koeien kalven af en zijn gelijk weer aan het vreten. Op dit
moment zitten we bij de jaaruitdraai op 89% Montbéliarde, 7 HF en de rest MRIJ. Met 41 koeien met 4.10 jaar
melken we gemiddeld 8.323 kg.melk met 4.08% vet en
3.52% eiwit. Vet/eiwitverhouding wordt bij ons steeds
nauwer een ras-eigenschap. In 2004 hadden we 38
koeien, 37% Montbéliarde, 29% HF en de rest MRIJ.
Toen molken we met 4.05 jaar, 7.032 kg melk, 4.47%
vet en 3.49% eiwit. De post omzet is bij ons, als extensief bedrijf, een zeer belangrijke post. Dit is in 2013 uitgekomen op € 11,62 per 100 kg/melk. Vergelijkbare
bedrijven bij boekhoudbureau Flynth zitten op € 6,83.
We halen hier een gemiddelde opbrengst van € 981
per afgevoerde koe. De post omzet/aanwas is zo hoog
omdat we bij de koeien haast geen gedwongen afvoer
hebben. Koeien die vertrekken gaan weg als gebruiks-

vee of worden eerst afgemest zodat ze de nodige kilo’s
in
de
schaal
leggen
in
het
slachthuis.
Verder wordt ± 60% van de stierkalveren aanhouden
voor de fok of voor de slacht. De handel voor de fok is
soms grillig. Zo kun je soms niet aan de vraag voldoen,
dan gaan ze weer weg voor de slacht.
Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de opbrengstprijs .
Vandaar dat ze voor beide geschikt moeten zijn.

De toekomst? Ook Montbéliarde krijgt te maken met
bloedvernauwing. Genomics zal dit mijns inziens nog
versterken door de kortere generatie intervallen.
Het karakter van de dieren? Ik ga er prettig mee om.
Rustig blijven geeft de boer rust en dan hebben de koeien ook rust. Prettige bijkomstigheid is de vruchtbaarheid en gezondheid. Goed is het inseminatiegetal van
1,5 inseminatie per dracht en een tussenkalftijd van
378. En met de dierenartskosten zit ik op € 0,63 per
100 kg/melk. Bij onze Flynth studiegroep is het gemiddelde € 1,59. Het is al meer dan 15 jaar geleden dat we
een lebmaag draaiing hadden en dat was een Holsteinkruising. Ik boer zeer tevreden met Montbéliarde. Geïnteresseerden in een stiertje of vaarzen of die gewoon
het ras eens willen zien, zijn van harte welkom.
Een mooie anekdote: Mijn nichtjes Aster en Lenthe 6 en
4 jaar, geboren en getogen in Amsterdam, stonden voor
een Belgische Blauw stiertje te kijken en vroegen: ‘oma,
waarom is deze niet met rode vlekken? Waarop oma
uitlegde dat dit kalf hele dikke billen krijgt met heel
veel lekker vlees. Waarop ze beide zeiden: ‘daar zouden
wij dan ook wel een stukje van lusten’. Mooi om ook te
vertellen is dat Jan Hiddink, die me in zijn CRV tijd nog
erg kwalijk nam, dat ik uit onvrede stopte met de bedrijfsinspectie en met Montbéliarde kruiste, dat hij nu
juist vertegenwoordiger is bij Koole Libregts.

HF x MRIJ. Frank Egberts, Etten.

Omdat ik weet dat Frank Egberts aan de Driekoningenweg te Etten in heeft gekruist met MRIJ heb ik hem bezocht om zijn verhaal aan te horen over Holstein x MRIJ.
Frank: “Ja, dat zal ik eens vertellen. Ik heb er nog maar
één meer van. Het is halsband nr. 6. Ze is 3e kalfs, doet
het goed in de melk 9.511 kg. met 4.04% vet en 3.29%
eiwit en 89 lactatiewaarde. Ze is een mooie koe die prima uitzwaard. Maar waar zit het probleem? De
MRIJ-kruislingen vervetten nogal bij ons gemengde
rantsoen. Dit vervetten is uiteindelijk voor een aantal
een gedwongen afvoer geworden. Te jong. Ik hou het,
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het liefst bij de rode Holstein. Ik let vooral bij de stier
gegevens op kruisligging en kruisbreedte. De afgevoerde koeien wegen gemiddeld 340 á 350 kg. 25% insemineer ik momenteel met Belgisch Blauw. Afkalfproblemen zijn er weinig ondanks dat ik veel Kian bloed
gebruikt heb. Het strohok, dat zeg ik er wel bij, doet
wonderen. Post omzet/aanwas zit ondanks groei op ±
4 ct. Een aantal vaarskalveren gaan nog als fokkalveren
weg. We zijn tevreden. Inmiddels woon ik samen met
mijn vriendin, melk ik 126 koeien met een leeftijd van
4.08, 8.853 kg.melk met 4,58% vet en 3,75% eiwit. De
laatste monstername was 4.90% vet en 3,99% eiwit.

heid is wenselijk), maar benen gaan voor alles. Wat
naar onze zin is, dat houden we zo. Het wil dus helemaal niet zeggen dat we helemaal naar HF gaan. We
gaan wel veel meer naar gesekst sperma. Zeker voor
Belgisch Blauw. Ons fokbeleid is: wat goed is zo laten,
waar je graag wil verbeteren, gerichte stieren gebruiken. We schuwen zeker geonomics stieren niet. We
hebben de hoogste gezondheid status die mogelijk is
en maken daardoor een mooie meerprijs bij de verkoop van vaarzen of koeien. Maar vaarzen verkopen
voor een mooie prijs die onder de 26 of 27 liter zitten
dat lukt ook ons niet. De post omzet/aanwas laat bij
ons in de boekhoudstatistieken een bovengemiddelde
zien. Melk blijft echter onze belangrijkste inkomstenpost en of die nu uit een HF of een Montbéliarde kruisling komt, het maakt ons niet uit”. Op de foto zien we
Sietske 90, die we op de videobeelden van ze videovaarzenkeuring 2013 hebben gezien. Zij is 50% HF en
50 % Montbéliarde.

Biologisch boeren met driewegkruising.
Van der Cruijsen, ‘De Klaver’, Angerlo.

Dit geeft een leuk gevoel bij de melkgeld afrekening”.

Montbeliarde. Familie Wolsink Halle.

De mening over inkruisen van Ada, Gerard, Martijn en
Gert-Jan Wolsink willen we U in dit artikel niet onthouden. Gelukkig gebeurt het niet vaak, maar dit keer
moesten we in plaats van een appeltaart een fruitmand
overhandigen. Gerard wilde niet nogmaals de ladder
verzetten, hij dacht dat hij er wel bij kon! Nee dus! Beide benen en zijn arm gebroken. En niet zo maar een
breuk maar erg gecompliceerd. Dit zal een lang traject
van revalideren worden. Gerard en Ada, sterkte en een
voorspoedig herstel. Gert-Jan en Martijn hebben de
gastvrijheid niet van vreemden en ze vertellen: “Het

begon ongeveer 6 jaar geleden met Win 395. We kwamen in onze Montbéliarde kruislingen dieren tegen die
we te klein vonden en waar te weinig melk onder zat.
Stieren als Canvas en Win 395 deden geweldige dingen
om dit tekort te herstellen. We hebben ook een tijdje
het Fleckviehras geprobeerd maar dat paste bij ons totaal niet. Wij gingen, en gaan, voor liters (ook robuust-

Als verslaggever van dit inkruisartikel ben ik erg blij
dat ik ook een bezoek heb gebracht aan het bedrijf v.d.
Cruijsen. Midden in een prachtig natuurgebied aan de
Bingerdenseweg te Angerlo, ligt het bedrijf van Wilbert
en Astrid, Ze hebben drie kinderen: Lia, Hilde en Chiel.
Twee wonen er nog thuis. In 2007 hebben ze zich op
landgoed Bingerden gevestigd. Geen reguliere bedrijfsvoering maar biologisch. Wilbert verteld: ‘Er gaat een
heel verhaal aan vooraf. We boerden in Stevensbeek
in Brabant. Eerst MRIJ, die zijn we gaan inkruisen met
Red Holstein. Omdat dat niet genoeg was zijn we naar
de zwarte Holstein gegaan. Als niet fokker zat ik, met
over de 10.000 kg. gemiddeld, ver boven de echte fokkers om ons heen. We zaten toen in de eind jaren tachtig. De ene naar de andere koe viel om. Ze kregen van
alles en onze dierenarts wist ook geen oplossing. Dat
was het moment waarop we tot het besef kwamen:
waar zijn we mee bezig? Wat laten we, als we zo door
gaan, na voor ons nageslacht, of laten we nog wel wat
na voor ons nageslacht? We zaten n.l. in een waterwingebied waar ondiep water werd gewonnen. De kwaliteit daarvan nam volgens de waterleidingmaatschappij
dramatische vormen aan. We zijn ons gaan oriënteren
en het roer ging om. We gingen inkruisen met Brown
Swiss voor sterke koeien, vooral benen en klauwen
maar ook eiwit. We schrijven ongeveer 1996 dat we
er achter kwamen dat biologisch boeren het beste bij
mij past. Deze manier was meer boer zijn zoals ik boer
zou willen zijn. DLV, de bank en onze boekhouder waren weliswaar van mening dat dit niets kon worden.
16 á 17.000 liter per hectare. Nee, onmogelijk. In 1999
kwam echter de omschakeling. We kruisten toen al in
waardoor we met veel minder krachtvoer uit konden.
Toch gingen er veel van onze oude koeien onderuit
in die omschakelingsjaren. Alles hangt n.l. aan elkaar.
Alles met penicilline oplossen, zoals we gewend wa-
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Geïnteresseerden mogen gerust komen kijken en luisteren.’ Als verslaggever zeg ik: dank Astrid en Wilbert en ik raad de mensen zeker aan dit eens te doen!

CONCLUSIE

ren, werkt niet en gaat je tegen staan. Helemaal gelet
op de kosten en al het ongemak en de extra arbeid.
We gingen werken met enkelvoudige grondstoffen als
krachtvoer. Nu heb ik aardappelen en bieten, maar
zeker ook granen, Zeker geen maïs. Maïs is geen goed
voedingsgewas voor koeien. Maïs voeren is om klauwproblemen vragen! Bij mij krijgen ze lasagne. Ik maak
lasagnekuilen dat wil zeggen: in het zomerseizoen alle
gras over elkaar heen kuilen. Dit met krachtvoervervangers (1000 kg ds/ koe) gaat in de mengwagen en
dat is het. Geen krachtvoerbox, geen krachtvoer in de
melkstal. Een koe moet niet kunnen kiezen. Altijd een
hap in de juiste verhouding. Ons gras bestaat voor een
deel uit klaver. Het lasagnekuilen doe ik bewust, want
ons lentegras is energie, de zomersnit is structuur en
ons herfstgras geeft eiwit. Om het heterosis-effect in
de koeien te houden hebben we Fleckvieh op de Brown
Swiss gezet en daarna weer HF maar je had gelijk weer
zo’n smal kalf in het hok. Toen zijn we met Fleckvieh
verder gaan inkruisen. Dat beviel en bevalt zo best dat
ik nog steeds tot 75%-87,5% ga en dan weer een ander ras kies. Momenteel doe ik dat met MRIJ. Dan onze
uitkomsten: we schommelen op dit moment onderaan
bij de CRV jaaruitdraai. Ik moet zeggen : bewust! We
willen naar 100 koeien en dat doe je niet van de ene op
de andere dag en het quotum is er nog steeds. We zitten
een eindje op de 6000 liter maar ik ben er zeker van
dat dit via het voer op te voeren is naar 8000 liter. De
koeien doen het prima. Non-return is 1,4 en wij zitten
op 0,1 dierdagdosering. Droogzetten is ook zo iets. Bij
ons staan ze maar 3, hooguit 4 weken, droog. Ik gebruik
nooit droogzetters en laat mijn koeien gewoon in de
koppel. Dat gezeul met koeien niet doen, geen stress,
korte droogstand, hetzelfde voer, geen vervetting. Probeer het maar eens. Onze melkprijs heeft een plus van
9,5 ct en ons slachtvee brengt 0,50 ct per kilo bio toeslag op, de kalveren gaan niet onder de € 130 á € 160
weg. Deze meerprijs komt je wel toe, want bio krachtvoer vervangers komen ze wel graag, maar niet gratis
brengen. Je mag best schrijven dat we zeer tevreden
mensen zijn. Onze zuivel gaat naar de zuivelfabriek van
Rouveen. Ze komen graag, wat Campina niet wilde toen
we verhuisden naar Angerlo. Ik heb veel vertrouwen in
Rouveen en zeker in de toekomst.

Na deze, ik mag wel zeggen boeiende bedrijfsbezoeken, mijn conclusie. Het is niet te zeggen of het zus of
zo moet. Je kunt zowel raszuiver, als gekruist, prima
resultaten halen. Gaan kruisen om problemen op te
lossen zal niet helpen. Om de post omzet/aanwas en
diergezondheid te verhogen zijn er zeker mogelijkheden. Maar het belangrijkste is jongvee opfok, voeding
en huisvesting. Voor de boeren of boerinnen is arbeidsplezier een heel belangrijke factor. De manier waarop
je boert moet bij je passen, net als een robot, een tractor, een man of een vrouw!
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RUNDVEEMANIFESTATIES

Beurs in Halle.

Voor het eerst na jaren ‘Agrado Doetinchem’ is er in
onze regio weer een Agrarische beurs georganiseerd.
Omdat we al een aantal jaren samen met Bayern Genetik, B-Flex-oormerken, het Fleckviehstamboek en Ferti
Plus beursoppervlakte in Hardenberg huren, is er ook
voor Halle overleg geweest. Om te zorgen voor publiekstrekkers heeft de organisatie veehandel Kuenen uit
Zelhem groots uit laten pakken. Veehandel Kuenen, o.a.
gespecialiseerd in de handel van Fleckvieh dieren, had
een zelfstandige stand waar show en handelsdieren
stonden. Het Fleckviehstamboek en B-flex oormerken
hebben in overleg ook gebruik gemaakt van die ruimte.
Wij als VVB hebben, samen met Ferti Plus, een tent gedeeld en het verzorgen van koffie en een hapje samen
gedaan. Wij kijken als standhouder terug op een zeer
geslaagde beurs. We hebben veel eigen leden mogen
begroeten. Het is prachtig om, zittend op een barkruk
aan de hangtafel , even rustig met zovele van u bij te
praten. Uiteraard zijn we heel blij dat we een flink aantal offertes mochten uitbrengen aan geïnteresseerde
veehouders. Een behoorlijk aantal van de nieuwe leden die we in dit jaarverslag welkom heten hebben we
ontmoet in Halle. Het geeft ons een prima gevoel dat
deze beurs in ieder geval de komende twee jaren blijft.
Op een andere plek, weliswaar, maar wij gáán er weer

voor. Mooie bijkomstigheid is dat onze winnares van de
videovaarzenkeuring de hele beurs volop in de belangstelling heeft gestaan. Onze VVB is meerdere malen
in de internationale pers genoemd. Familie Walvoort,
dank ook voor jullie bijdrage aan een mooie beurs.
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Farm en Country Fair te Aalten.
Het is en blijft een zeer bijzonder gebeuren, dat dit
jaarvoor de 19e keer door de familie Ruesink en hun
vrijwilligers wordt georganiseerd. Dit jaar onder bijzonder goede weersomstandigheden voor zo’n groots
buitengebeuren. Ruim 40.000 bezoekers brachten
een bezoek aan dit 3-daagse evenement. VVB Silvolde
stond weer garant voor het verzamelen en verzorgen
van het koeiendorp. Ruim 20 verschillende runderrassen hadden we, in een iets andere opstelling dan vorig
jaar, gegroepeerd rond de tent waarin een aantal rassen en onze koffiebar stond. Thea Jansen uit Arnhem
en Lydia Wassink, onze nieuwe monsterneemster uit
Ruurlo runden deze bar. Ans Steenbreker moest het
om gezondheidsredenen af laten weten. De dames die
samen het kruidenkwartet vormden waren dit jaar qua
leeftijd en gezondheid niet meer in staat om drie dagen
wafels te bakken. Ook vorig jaar werd dit regelmatig
door de bezoekers genoemd als een gemis. Thea Jansen
kwam met het idee dat ze dat er ook nog wel bij wilde
doen, zei het met voorgebakken wafels. We zijn Thea en
ook Lydia zeer veel dank verschuldigd.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de inzenders. Zonder jullie inzet en bereidheid om koeien en kalveren
beschikbaar te stellen lukt het ons nooit om zo’n mooie
collectie rassen bijeen te krijgen.

Hans Winkelhorst met zijn Aberdeen Angus ras hebben we dit jaar welkom mogen heten. Voor het eerst
in die 19 jaar is het gelukt dit bijzondere ras aan de
liefhebbers te laten zien. Naast welkom hebben we
ook afscheid genomen en dank gebracht aan Bertus ter
Maat uit Halle. Bertus, altijd werkzaam geweest in de
rundveeverbetering, heeft al vele jaren het Marchiana
rund op zijn bedrijf. Bertus heeft zich via het Marchiana stamboek ontzettend ingezet om dit Italiaanse ras
onder de aandacht te brengen. Heel veel jaren is Bertus
ons dan ook als inzender ter wille geweest. Jaren waarin we konden genieten van zijn stand opbouw, met de
afstamming van zijn dieren, de omstandigheden waarin
ze op zijn bedrijf werden gehouden en de tekst en uitleg
over het nut van een goed functionerend stamboek. Het
is dan ook geen wonder dat Bertus na 3 dagen weer
graag naar Dien ging. Een keer ging het wat te snel.
Bertus, met een geleende kar met polyester bovenstuk,
dacht dat hij wel onder een kraanwagen door kon rijden. Niet dus! Bertus zei: “Ik voelde ineens dat mijn
hele auto opgetild werd en jawel hoor, de giek van de
kraan had het polyester bovenstuk doorboord en door
de snelheid op dat moment schoof de vee kar een eindje over de kraan en lichtte de wielen van de auto iets
van de grond. En je houdt het niet voor mogelijk, het
vee in de kar had nog geen schrammetje”. En zo waren er mooie maar ook zenuw momenten. Een moment
dat een van je pinken (normaal zo rustig) volledig in
de stress sloeg en bijna niet meer tot bezinning was te
krijgen. Bertus en Dien: heel veel dank voor de gezellige jaren samen en jullie inzet. Jullie afscheid wil niet
zeggen dat de marchiana’s er volgend niet meer zijn. In

goed overleg en met inzet van het stamboekbestuur zal
jullie plek ook volgend jaar weer gewoon gevuld zijn.

Veel dank gaat ook uit naar Kevin Schepers en Theo
Baars die drie dagen op een voortreffelijke wijze op het
vee passen en alle andere vrijwilligers, te veel om op
te noemen. Al jaren bouwen we op dinsdagavond onze
stand op. Het team heeft zich langzaam uitgebreid tot
12 vrijwilligers, zodat we in 3 uurtjes dit karwei kunnen klaren. Dat is genieten.
We genieten ook van de vaste groep inzenders die elkaar en ons ‘s morgens helpen zodat, wanneer het publiek komt, alles weer keurig gewassen en in vers stro
gezien mag worden. Familie Graven speelt hierin een
belangrijke rol. Ze zorgden er ook dit jaar voor dat de
liefhebbers van een stukje Limousin vlees een heerlijke
warme gehaktbal kregen.
Allen onze hartelijke dank.

Verslag van de 12e fokveedag
Oost Gelderland op zaterdag
27 september 2014 te Eibergen.
Wederom mooi weer, mooie locatie en 118 dieren in
de catalogus. Een keuring die ook altijd een erg hoog
niveau laat zien. Dit was dit jaar niet anders. Er waren
dit jaar 3 VVB Silvolde inzenders die de spanning voor
de toeschouwers gingen verhogen. Familie Regelink
uit Hengelo, Familie Regelink uit Eldrik en Familie H.J.
Oonk uit Winterswijk. Daarnaast was ons videovaarzenkeuring jurylid Pascal Klein Holkenborg met 2 dieren aanwezig. Voor hem deze keer een 1 E klassering
bij de 2e en 3e kalfs en een eervolle 1 C klassering bij
de oudere koeien.

In rubriek 2, zwartbonte vaarzen, zien wij ons eerste
lid in actie. Een Zabing dochter van Regelink uit Hengelo. Helaas kwam zij in deze zware rubriek niet verder
dan een plek in de middenmoot. Dit was ook het geval
met Eeke 87 in rubriek 3, zwartbont 2e en 3e kalfs. Al
blijft ook dit een jurybeslissing.
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Goed was de prestatie in rubriek 4. Anna 36, een Alexander dochter wist het tot een 1A klassering te brengen, terwijl Dout 1 het in dezelfde rubriek op 1D stond.
Een kleine, maar moeilijk te plaatsen rubriek volgens
de jury.

Vervolgens was het de beurt aan de familie Herbert
Oonk die in rubriek 3, zwartbont 2e en 3e kalfs, een
Jotan Red dochter had. Deze werd beloond met een 1B
klassering met de opmerking van de jury dat het om
een uitlopend kopduo ging. Daarna zagen we Herbert
terug in rubriek 5, 2e en 3e kalfs zwartbont, waar zij
maar liefst 3 dieren hadden. Het leverde een 1B, 1C en
een 1E klassering op. Zodat zij s ’middags met 3 dieren
terug mochten komen voor de finale. Een hele beste rubriek, aldus de jury. Waarbij de Zabing dochter op 1B
tevens het beste uier had.
In rubriek 6, zwartbont oudere koeien, zien we fam. Regelink uit Eldrik met Rozalie 26, een Kian dochter. In
deze hele beste, zeer aanhoudende groep, aldus de jury,
wist zij een 1B notering te halen.

Vervolgens zien wij in rubriek 10, roodbont 2e en 3e
kalfs, een Jotan Red van fam. Regelink uit Hengelo. In
deze goede rubriek, waar de jury het zichtbaar moeilijk
had, kwam zij helaas niet verder dan een 1G plaatsing.

In de eerste rubriek zagen we de groep van Herbert
Oonk die het moest opnemen tegen 3 andere bedrijfsgroepen. Groepen met veel kwaliteit waarbij de jury
opmerkte dat de lengte en breedtemaat van de koeien
van Oonk indruk maakte. Een 1B klassering voor deze
groep. In de 2e groep kwam Regelink uit Hengelo aan
de beurt. Ook voor deze groep een 1B. Mooie, hoog gedragen uiers met mooie beadering. De beste bedrijfsgroep zwartbont was voor Mts. Blikman uit Ruurlo.

Kampioenskeuring.
Zoals gebruikelijk in Eibergen komen alle 1A, 1B en 1C
dieren in de ring en wordt er per categorie bepaald wie
er doorgaan voor het kampioenschap. Daarna worden
de nummers 1, 2 en 3 aangewezen en besproken door
de jury. Dit is altijd een mooi en zeker ook een spannend gebeuren. Vooral bij roodbont had de jury het dit
jaar erg moeilijk. Bij zwartbont was het ook spannend
en wist uiteindelijk Herbert Oonk met een Jotan Red
dochter het reservekampioenschap midden binnen te
halen. Zo kwam er een eind aan een mooie dag met
kwalitatief goede dieren. We hopen komend jaar nog
wat meer inzenders van onze VVB met hun dieren in
Eibergen te mogen begroeten.- -

Daarna was het de beurt aan Madam 6, een Stadel-Red
van Regelink uit Eldrik in rubriek 13, oudere koeien
roodbont. Een groep met prima bewaarde oudere koeien met een hoog niveau. Voor haar een 1D klassering.
Na de pauze was het de beurt aan de bedrijfsgroepen
en daarna de kampioenskeuring.

- - advertentie - -
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VAN MAXIMAAL NAAR OPTIMAAL

Door Dirk-Jan Schoonman
voorzitter NMV

In het verleden hebben we sommige collega’s horen
zeggen dat 1 april 2015 Bevrijdingsdag zou worden
voor de melkveehouderij. De poort naar onbegrensde
groeimogelijkheden zou eindelijk worden geopend.
Alsof melkveehouders alleen nog maar plankgas willen
geven, en de laatste druppel melk uit de laatste grasspriet willen persen.
Maar in deze nieuwe werkelijkheid zijn er ook andere
factoren die zwaar zullen tellen. Het wordt belangrijker
om meer in te spelen op ontwikkelingen in de markt
en de maatschappij. Maar vooral wordt het voor veel
melkveehouders steeds belangrijker, om het bedrijf
juist te optimaliseren en niet te maximaliseren. Met optimalisatie valt vaak meer te verdienen dan met maximalisatie (groei, productie).
Dat speelt in alle bedrijfsfacetten door. Het begint al
bij de keuze voor de hoeveelheid jongvee per melkkoe, maar ook de hoogte van de productie per koe telt.
Natuurlijk heb je jongvee nodig voor vervanging van
melkkoeien, maar teveel jongvee is duur. De opfokkosten liggen meestal hoger dan de verkoopprijs voor
jongvee. Zelfs in de keuze voor de vereniging voor veehouderijbelangen kies je voor diegene die het best bij
je past.

Als je de agrarische boekhoudrapporten erop naslaat
dan zie je, jaar na jaar, dat de bedrijven met de hoogste productie per koe lang niet altijd de beste financiële resultaten boeken; de laatste liters zijn vaak veel
te duur, en dragen dan ook niet meer positief bij aan
het bedrijfsresultaat. Verdere intensivering van het bedrijf is ook meestal niet meer interessant als het voer
moeten worden aangekocht en de mest moet worden
afgezet. Het is ronduit verrassend dat ABN Amro dit nu
ook inziet: niet maximaal, maar optimaal groeien is tegenwoordig het devies.

Met de beschikbare arbeid is het al niet anders. Bij een
bepaalde bedrijfsgrootte is er voldoende tijd om de
werkzaamheden rond te zetten, maar elke tien koeien
meer kosten ook meer tijd. Dat gaat ten koste van aandacht en het resultaat, want arbeidsverlichting door
vreemde arbeid is dan vaak weer te duur.
Groeien betekent ook, dat er meer vreemd vermogen
moet worden aangetrokken. Als je naar Denemarken
kijkt, weet je zeker dat maximaal financieren erg gevaarlijk is voor de overleving van het bedrijf, je pensioen, en uiteindelijk zelfs voor de banken zelf. Optimaal
is dan: niet te veel belasting betalen door te investe-

ren in geleidelijke groei. Op die manier hou je zowel de
bank als de Belastingdienst zoveel mogelijk op afstand.

En het belangrijkste
van alles: de boer(in)
zelf. Wat is het optimum in je eigen leven,
hoe ligt de balans tussen werk, gezin, vrije
tijd en wensen voor
de toekomst? Wat
vind je echt belangrijk in het leven? Ook
deze aspecten, die
voor iedereen anders
liggen, moeten worden meegewogen bij
bedrijfsontwikkeling.
Het quotum mag dan
wel verdwijnen, maar er komen andere beperkingen
voor in de plaats, zoals het fosfaatplafond. En misschien
moeten we daar ook een positieve kant aan zien. Want
niet alleen zal dat bijdragen om de melkprijs enigszins
op peil te houden. Het geeft ook iets meer ruimte om
de uitdaging als ondernemer aan te gaan, ons eigen optimum te vinden. Plankgas of meer in balans. Aan ons
de keus.
Dirk-Jan Schoonman

Alie Dimmendaal

Op de foto zien we Alie Dimmendaal. Alie zorgt altijd
voor de kransen voor de 10.000 kg. koeien en tijdens
de jaarvergadering voor de grote bloemstukken.
Alie bedankt!
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Melkproductieregistratie
•
•
•

•
•
•
•
•

Robot (alle merken)
Met monsternemer
DHZ monstername

BHB plus Acetone onderzoek,
samen vormen zij
het Ketonen onderzoek
Drachtigheidsonderzoek via melk.
Stamboekregistratie
Verwerken DHZ inseminaties
Invoeren natuurlijke dekking en samenweidingen
Ondersteuning bij I&R registratie
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Gert Reuling is overleden
Een van de trouwe lezers van dit jaarverslag is niet
meer. Jac, of zo wij hem kennen Gert Reuling is op 91-jarige leeftijd overleden. Gert heeft in zijn leven de oprichting van VVB Silvolde meegemaakt. Gert was in zijn
jonge jaren jaren kantoormedewerker van zuivelfabriek ‘de Eendracht’ en had alles te maken met de administratie van fok- en gezondheidsdienst die in die
jaren nog verbonden waren aan de zuivelfabrieken.
Door de fusie in de zuivel is de veeverbetering een eigen leven gaan leiden. Zo is VVB Silvolde opgericht. De
zuivelfabriek te Zeddam werd gesloten en de GD en de
werkzaamheden van de veeverbetering van beide fabrieken kwam in Silvolde terecht. Als kantoor kon het
ons huidige, het toenmalige’ KI Varsseveld/Silvolde’
worden gebruikt. Zij waren verhuisd naar Westendorp
alwaar een eigen stierenstal en kantoor was gebouwd.
Gert woonde, in 1972, op het ouderlijk huis van de familie Reuling te Etten. Toen in de jaren 80 het woonhuis naast ons kantoor te koop kwam heeft Gert dit gekocht. Tot een heel aantal jaren na zijn pensionering
heeft hij daar gewoond. Regelmatig kwam hij even
buurten en even vragen: ‘welke boer was dat die net is
geweest, ik ken hem niet’. Dat moet gezegd worden:
‘Gert kende de veehouders bij naam. Maar niet alleen
de naam, nog beter de oude busnummers. Gert is een
verstokte vrijgezel gebleven. Hij puzzelde en kaarte
graag en dronk ook graag een borreltje. Vele jaren hebben we op 23 december (zijn verjaardag) ons kantoor

even gesloten om een verse kogelbiefstuk te verorberen. Slager Kaayk telde er al op. De laatste 10 jaar
brachten wij ons jaarverslag rond de 23e december
naar wooncentrum IJsselwolde, aan de Kloosterhof te
Silvolde. Gert had zijn woning verkocht en een appartement in dit zorgcentrum gekocht. De leeftijd begon ook
aan Gert te knagen en het lopen ging moeizamer. Zijn
helderheid van geest is altijd gebleven en zijn nieuwsgierigheid naar ‘wie staat er nu bovenaan. Hoe gaat het
die.., en die…’, is ook altijd gebleven. Gert wilde niet
meer geholpen worden aan zijn keelkanker, hij vond
het wel goed zo. Gert rust zacht.

Sterkte wensen we aan meer leden. Van een van hen
heeft de familie aangegeven niet graag in dit jaarverslag te komen. Dit heeft ons ook te denken gegeven.
Onze groei brengt ook mee dat je lang niet altijd op de
hoogte bent van de privé gebeurtenissen. Nu doen we
het zo dat wanneer er op kantoor een kaart komt we
hier dan aandacht aan schenken in het jaarverslag.
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