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Sciaqua is een stier naar ons 
hart. Met Cashmoney x Twist x 
Fibrax x Demand is z’n afstam-
ming beslist uniek te noemen. 
Z’n afgelopen voorjaar geïn-
specteerde dochters waren 
middelgroot, jeugdig en toon-
den veel kwaliteit. 
Deze uitgebalanceerde dieren 
hadden alles in zich om oud te 
kunnen worden. De fijne, harde, 
droge benen waren iets krom 
van stand en werden uitstekend 
gebruikt. 
De vierkante uiers waren vast 
aangehecht en van prima kwa-
liteit. 
Sciaqua noteert uitstekende 
fokwaarden voor celgetal en 
vruchtbaarheid, is A2/A2-stier, 

Sciaqua  aAa 513426   Cashmoney x Twist x Fibrax

Sciaqua dochter Mina

Galactico dochter Fasana

Voorjaarsreis 2019
Ook afgelopen voorjaar zijn we 
weer met het Veecom-team op 
dochtertour naar Italië geweest. 
In een tijd waarin de fokkerij 
steeds meer een theoretische 
aangelegenheid wordt en er op 
DNA niveau steeds meer info 
beschikbaar komt, blijkt steeds 
weer dat de dochter inspecties 
een onmisbare schakel in onze 
werkwijze blijven, omdat veel 

TIP TOP

Veecom Team

kenmerken die wij van essenti-
eel belang vinden niet in cijfers 
weer te geven zijn. Veelal blijken 
de stieren met een wat modaler 
exterieur, met name in de frame-
kenmerken, de beste koeien te 
kunnen geven. 
Het beste voorbeeld hiervan is 
toch wel duurzaamheidslegende 
Prince, veel van deze kenmer-
ken herkennen we in Sciaqua.  

Echte klasbakken zagen we van 
Galactico, die dit jaar weder-
om de beste groep liet zien. Veel 
kwaliteit, balans en hardheid was 
een steeds terugkerend beeld in 
de dochters, die daarnaast be-
schikten over sublieme uiers en 
beste, droge benen. 
De Jensons toonden zich ware 
productietoppers, met een even-
wichtige mix tussen melktype en 
kracht. De uiers waren goed van 
vorm, de goede benen wat wis-
selend in gebruik. 
Van een heel ander kaliber was 
de groep van Barreto; echte 
werkkoeien met veel kracht 
en balans. Opvallend waren de 
goed gevormde kruizen en beste 
benen en klauwen. Over harde 
werkers gesproken, de twee-
dekalfs Poisons hadden zich 
ondanks de hoge producties 
(uit geweldige uiers) meer dan 
prima staande gehouden. Diepe 
voorhanden en lange skeletten 
kenmerken z’n dochters.  
 
Voor het totale reisverslag, zie 
onze website www.veecom.nl

Beslissen is een van de 
vaardigheden van een suc-
cesvol ondernemer.  Of het 
nu beslissen is om iets wel 
te doen of beslissen om iets 
bewust niet te doen.
Beslissen kost vaak de nodige 
hoofdbrekens en dat is voor 
iedere ondernemer een ver-
schillend vraagstuk.
Voor de ene veehouder is 
uitbreiden en fosfaat kopen 
de juiste beslissing, bij een 
collega is continueren van de 
bestaande omvang en inves-
teren in kwaliteit een betere 
optie. 
Het wel of niet aankopen 
van land, melkquotum in 
het verleden, het bouwen 
van een stal op het juiste 
moment; beslissingen hebben 
enorme invloed op de per-
spectieven voor de toekomst. 
Eén van onze gewaardeerde 
klanten merkte pas terecht 
op “banken en boekhouders 
moet je laten tellen. Beslissen 
en rekenen doe je als onder-
nemer zelf ”.
Voor Veecom is de beslissing 
om zelf stieren te testen 
cruciaal geweest. Deze 
beleidskeuze blijkt erg goed 
uit te pakken. In de top van 
de Tip index waren 5 stieren 
te vinden met een aAa code 
waarin de codes 1, 5 en 6 
voorkomen. In de Tip top 
is Veecom met Disclosure, 
Raglan, Ludico en Berico, de 
organisatie met het grootste 
aanbod in deze veelgevraag-
de codes.
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zeer geschikt voor pinken, heeft 
een vlotte melkbaarheid en is 
derhalve breed inzetbaar. 

Met Sciaqua hebben we weer 
een échte ‘Veecom-stier’ aan ons 
pakket toegevoegd.
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Klasbakken, zo typeerden wij de dochters van Galactico tijdens 
onze afgelopen voorjaarsreis. We waren ook dit keer onder de 
indruk van de kwaliteit en uniformiteit van z’n dochters. 
Galactico weet zeer nadrukkelijk z’n stempel te drukken op z’n 
nakomelingen. Kenmerkend is de jeugdige uitstraling en hardheid 
in het skelet. Ze laten daarbij een geweldige mix zien van melktype, 
kracht en balans. 
De fantastisch aangehechte kwaliteitsuiers zijn voorzien van een 
goede ophangband en iets lange, goed geplaatste spenen.  De kruis-
vorm is prima; breed, draaiers goed geplaatst en de ligging vlak tot 
hellend. Het beenwerk is van een uitmuntend niveau; hard, droog, 
ideaal van stand en daardoor een zeer goede, ruime stap. Ook de 
uitstekende klauwen mogen niet onvermeld blijven. 
Galactico is A2/A2-stier en heeft de BB-variant van kappa-caseïne. 
Hij is zeer compleet en verdient zeker kansen. Galactico is een 
uitstekende partner voor dochters van Disclosure, Stellando, Big 
Winner en Repairman.

De koppositie in de Italiaanse ranglijst wordt nog steeds ingevuld 
door Jenson. Deze Balisto-zoon stamt uit de Rilara Mars Las Ravena 
familie, die in het verleden ook al de stier Raven heeft voortge-
bracht. Jenson heeft z’n koppositie voor een groot deel te danken 
aan z’n fenomenale productie-index. Z’n fokwaarden van zeer 
veel melk met positief eiwit zijn haast grensverleggend te noemen. 
Ook z’n exterieurcijfers mogen er zijn, en werden onderstreept 
bij het inspecteren van z’n dochters. Een iets bovengemiddelde 
hoogtemaat met voldoende diepte in het front typeert de Jensons, 
die hun topproducties realiseren met vrij compacte, goede uiers 
met een wat gemiddelde uierkwaliteit. De kruizen zijn doorgaans 
hellend, met af en toe een kort, iets oplopend kruis. Jenson geeft 
goede benen met voldoende bot, een iets kromme stand met 
daarbij een wat wisselend beengebruik. Hij is A2/A2-stier, heeft 
een vlotte melkbaarheid en is zeer geschikt voor pinken. Hij past 
uitstekend op dochters van Malki, The Answer en Mavid.

  aAa 423          Balisto x Epic x BroncoJenson

Jenson dochter Banca

Evenwichtig en uitgebalanceerd, is een prima omschrijving van 
de dochters van Barreto. De veelal derdekalfsdochters die we 
inspecteerden, lieten een prima indruk achter met hun krachtige, 
brede lijven. De fors gebouwde Barreto’s zijn beslist niet groot, 
maar door hun breedte en diepte beschikken ze over royale ske-
letten. Opvallend was het gemak waarmee de hoge producties, 
met name gehalten, tot stand kwamen. Een belangrijke rol hierbij 
speelt zondermeer het beste beenwerk; veel bot van prima kwa-
liteit, hoge korte klauwen en een zeer goed beengebruik. Ook 
noemenswaardig waren de goed gevormde kruizen. De uiers waren 
rondom goed; vast aangehecht en een goede speenplaatsing. De 
wat gemiddelde uierkwaliteit vraagt wat aandacht bij de paringen.   
Voor onze klanten biedt zijn bloedvoering prima gebruiksmogelijk-
heden. Met z’n vlotte melkbaarheid vormt hij een prima partner 
voor dochters van bijv. Malki, The Answer, Lonar- en Prince-bloed.

aAa 534        Mogul x Bogart x BoliverBarreto

Barreto dochter Locket

 aAa 132  Galaxy x Bookem x ShottleGalactico

Galactico dochter 0572

Naast INRA 95 heeft Veecom binnen het 
Veecom Opti-Meat programma ook een 
aantal uitstekende BWB stieren. 
Met name D’Aubremee is al jarenlang een 
zeer gewaardeerde stier bij veel veehou-
ders. D’Aubremee geeft beste kalveren en 
koppelt dat aan een uitstekend geboortege-
mak. Het aantrekkelijke aan D’Aubremee is 
dat hij weinig spreiding geeft.  Met de stier 
Rare hebben we een tweede BWB stier die 
iets luxere kalveren geeft.

telefoon: 0598-421729
e-mail: info@veecom.nl

website: www.veecom.nl

Schildwolderdijk 47
9626 AP Schildwolde

De Veecom fokkerijdeskundigen voor informatie over aAa en gemotiveerd paringsadvies:

V.l.n.r. Kim, Erjan, Rick, Wim, Gerbert, Stefan en Sake

Wim de Boer (Gr, Fr-O, )
Sake v.d. Goot (Dr, Ov, Tw-N, Gr-O)
Erjan van Loo (Fr-W, Fl, Ut, Z-H, Den)
Stefan Temming (Gld, Tw-Z)
Rick Schilder (N-H, Fr-NW)
Gerbert Engelen (N-Br, L, Zl)
Kim Jaspers (Dld)

wimdeboer@veecom.nl
sakevandergoot@veecom.nl
erjanvanloo@veecom.nl
stefantemming@veecom.nl
rickschilder@veecom.nl
gerbertengelen@veecom.nl
kimjaspers@veecom.nl

tel. 06 54353844
tel. 06 54216839
tel. 06 48263144
tel. 06 11264158
tel. 06 27140642
tel. 06 12103799
tel. 06 28248631

In de Veecommunicatie van vorig najaar 
hebben voor het eerst bericht over het 
kruisingsras INRA 95. De oorsprong van 
INRA 95 ligt al in de jaren ’60. Omdat er 
te weinig vlees was in Frankrijk besloot 
men een nieuw ras te ontwikkelen speciaal 
geschikt om in te kruisen op de melkkoeien, 
zodat er meer en beter vlees op de markt 
zou kunnen komen. INRA 95 is dus het 
enige ras in de wereld speciaal gefokt voor 
de gebruikskruising. Door het jarenlang 

INRA 95 en BWB stier D’Aubremee bouwstenen Veecom Opti-Meat
kruisen van 5 verschillende vleesrassen is 
het ras INRA 95 ontstaan. In Frankrijk is het 
INRA 95 ras al jaren een succes, zoals ook 
door de cijfers in de onderstaande tabel 
wordt onderstreept. 
In Italië en Duitsland zijn de ervaringen erg 
goed en groeit de vraag naar sperma van 
de INRA 95 stieren.  Ook in Nederland 
blijkt de bevruchting goed, worden kalveren 
gemakkelijk geboren, zijn zeer vitaal, drinken 
goed en zijn snelle groeiers. 

“We hebben van Veecom veel gehoord over INRA 95.  
Nu zijn bij ons de eerste kalveren geboren en ze worden 
inderdaad makkelijk geboren”, zegt melkveebedrijf Van 
den Berselaar uit Maren Kessel. “Het zijn beste kalveren 
die zeer vitaal zijn, goed drinken en goed groeien. 
Wij blijven INRA 95 daarom inzetten.” 

Ook Pieter Leegwater uit  Wijdenes is lovend: “We zijn 
INRA 95 gaan gebruiken vanwege de goede bevruchting 
en wat ons vooral opvalt bij de laatste 10 kalveren is de 
felheid. Ze drinken een stuk beter dan de Blauwe. 
Het werkt gewoon makkelijker. We gebruiken nu 50% 
Blauwe en 50% INRA 95.”

INRA kalf net na geboorte Twee weken oud

Veecom lanceert nieuwe website
Wij zijn trots te kunnen melden dat vanaf heden onze nieuwe website live gaat. Een hele 
nieuwe frisse look met meer achtergrondinformatie van onze stieren en programma’s.
Daarnaast is de nieuwe site gebruiksvriendelijker voor computer, tablet en telefoon. 

Proefresultaten van de Van Drie groep in Frankrijk, vergelijking INRA 95 vs BWB 2012-2019

Bron: SOBEVAL (de Franse poot van de Van Drie Groep)

Aantal  
kalveren

% Lichte  
afkalvingen

Non-return 
56 dagen

Levende kalveren 
na 14 dagen

Karkasgewicht 
stieren 6 mnd

Gemiddelde          
EUROP klasse 

  
INRA 95

11363 95,10% 57,60% 92% 154 kg 8.29

BWB 46068 92,72% 55,20% 90% 155 kg 8.26

Poison draait alweer enige tijd mee. Nog steeds is deze Doorman-
zoon terug te vinden in de absolute top van de Italiaanse ranglijst. 
De uitstekende persistentie van zijn dochters draagt hier zeker aan 
bij, hetgeen tevens een positieve uitwerking heeft op z’n stijgende 
gehaltencijfers. 
Afgelopen voorjaar imponeerden de royaal ontwikkelde Poisons 
andermaal door hun werklust. De sterke, lange dieren waren voor-
zien van hele beste uiers en prima benen. De kruizen zijn meestal 
goed, af en toe zagen we een wat korter oplopend kruis. Poison 
zal dan ook het beste resultaat geven wanneer hij gebruikt wordt 
op koeien met voldoende aAa-code 5 en 6. 
Poison noteert prima gezondheidscijfers, is pinkenstier en tevens 
A2/A2. De lage melksnelheid is een aandachtspunt. Hij zal goed 
werk doen op dochters van bijv. Madiba, Kodak en Outlaw. 

  aAa 324     Doorman x Planet x BoltonPoison

Poison dochter Valentine

Volg Veecom op Facebook

Ga naar Faceboek en 
zoek:  Veecom Optimate

Melkveehouders over INRA 95
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Fam. Veening en Veecom: al 25 jaar een mooie combinatie

Een dagproductie van 40 kg en een rollend jaargemiddelde van 
12731 met 4.10% vet en 3.46% eiwit betekent 520 kg vet en 440 
kg eiwit. “Productie aanleg is absoluut belangrijk, maar de bouw en 
balans is nog belangrijker”, aldus vader Gerrit en zoon Thijs Veening 
uit Noordwolde (Gr.)

In de fokkerijwereld worden indexen in absolute zin overschat, maar 
met de juiste paring komt de genetische aanleg pas echt tot zijn 
recht. Thijs noemt Ralstorm als voorbeeld. “De stier is op papier 
-500 kg melk, maar wij hebben juist hele productieve Ralstorm 
dochters met 12 en 13000 kg melk.
Ralstorm heeft bij ons met de codes 1 en 6 als een katalysator 
gewerkt op koeien met productie aanleg die niet de functionele 
bouw hadden om veel te geven.”
Naast Ralstorm hebben de dochters van Active, Torrer, Ford, Fez, 
Prince, The Answer, Zeling en Disclosure het erg goed gedaan. 
De familie Veening behoorde tot de allereerste Veecom klanten. 
“Het klikte vanaf het begin erg goed,” aldus Gerrit, “maar om 25 
jaar samen te kunnen werken moeten de resultaten er ook naar 
zijn”, merkt Thijs terecht op.  “Veecom heeft ons aAa aangeraden 
en door de jaren heen ook van derden goede stieren aangedragen.”
De hoge productie en het lage vervangingspercentage van rond de 
20% zijn al jaren een mooie combinatie. Net zoals Mts. Veening en 
Veecom al jaren een mooi koppel vormen.
Lees meer op veecom.nl

Vof Melkveehouderij Glijnis Uitgeest RJG:  450mk 10.022  
4.07 V% 3.50E% 408kgV 351kgE vervanging 22% gem. 5jr. 
“Onze visie is al sinds 1980: flink groeien en lage kosten.
Daar hoort een probleemloze koe bij, maar teveel problemen met 
benen en klauwen en het ontbreken van levensduur stond een suc-
cesvolle werkwijze in de weg. Het aAa-systeem in combinatie met 
de begeleiding van Veecom heeft ons enorm geholpen. Omdat het 
bij CRV steeds moeilijker werd om 4 en 5 stieren te vinden, zijn we 
indertijd bij  Veecom terecht gekomen. In de lastige zoektocht naar 
goede stieren heeft Veecom ons enorm geholpen. De begeleiding 
tussen de koeien is van enorme meerwaarde en heeft ons gehol-
pen aan koeien met een veel hogere levensduur en veel minder 
problemen.  Stieren die hier de basis hebben gelegd zijn: Arpagone, 
Progetto, Tugolo, Design, Starleader, Kian en Mascol.
Ook toen al werden er actief stieren van anderen geadviseerd.
De prijs/kwaliteit verhouding is bij Veecom enorm goed. 
We melken 22 Fez dochters die er qua koe enorm uitlopen. Ook 
de Prince, Cinnamon, D-Sol,  Virzil en Big Winner dochters zijn 
duurzaam en super om mee te werken. Opvallend zijn ook de 8 
Pirlo dochters met een gemiddelde LW van 112, waarbij de laagste 
104 scoort. Bij de vaarzen zijn vooral de dochters van Bagolino, 

Glijnis: “Flink groeien met lage kosten, dat kan gewoon”

“Op allerlei gebieden hebben we onze eigen kop gevolgd, soms  
tegen de stroom in”, vertelt Ronald Harkink.  “Als je eigen afwijkende 
ideeën tot uitstekende resultaten leiden, geeft dat een enorme kick. 
Mede omdat je jarenlang te horen hebt gekregen dat je volgens 
velen op het verkeerde spoor zit.
Ook op fokkerijgebied weken we met de keuze voor Veecom af 
van het normale en dat hebben we geweten.
Concurrerende firma’s bestookten ons met teksten als: 
“Met aAa fok je de melk er uit”, “Veecom stieren hebben geen 
goede cijfers”. En “Dit kan nooit wat worden”. Toen het eerste 
jongvee ronder bleek dan voorheen werd ons voorspeld: “Dit gaat 
nooit melk geven”. Je moet wel sterk in je schoenen staan om niet 
te gaan twijfelen. De eerste vaarzen spraken ons aan vanwege hun 

Mts. Harkink: Uitstekend resultaat met afwijkende ideeën
kwaliteit en ronde kenmerken. Al was de productie goed, maar niet 
spectaculair. Toen deze dieren 2e kalfs koeien werden en ze echt los 
kwamen wat betreft productie met behoud van degelijkheid was 
ik overtuigd. Dit is de fokkerij methode die bij ons past. Sindsdien 
maken we alle paringen volgens de Veecom Optimate methode. 
We gaan dus door de koeien, ik ken mijn koeien en de families 
en Veecom heeft veel kennis van de stieren en hoe ze fokken. De 
resultaten zijn er naar. Zware koeien met goede uiers en benen 
die gemakkelijk veel melk produceren. Cijfers zeggen me daardoor 
zo langzamerhand niets meer.  Stieren als Torrer, Ralstorm, Prince, 
Fibrax, Jerudo en Royalist hebben hier de ‘nieuwe’ basis gelegd voor 
de huidige veestapel. Ons huidige RJG: 83mk 11.667 4.13V% 3.68E% 
482kgV en 429kgE ”                            Lees meer op veecom.nl

Disclosure, Raglan, Mufasa, Surefire en Wellness opvallend goed. 
Op dit moment gebruiken we: Prince, Madiba, Armazen, Guard, 
Berico, Repairman, Solero, Olbia en Disclosure. 
Kijk op veecom.nl voor een uitgebreidere reportage waarin 
ook de bedrijfsvoering in bredere zin aan de orde komt.

Johan Hoogeveen, Denemarken over Berico:
Op Ravnbjerg Dairy van familie Hoogeveen uit het Deense Rodding 
worden zo’n 345 melkkoeien gehouden, die mede dankzij een uitste-
kend management weten te komen tot een indrukwekkend jaargemid-
delde van 12.600 kg EKM (energie gecorrigeerde melk) met daarbij 
4.35 % vet en 3.53 % eiwit. De dieren die zonder meer een positieve 
bijdrage hebben geleverd aan die hoge productie zijn de dochters 
van de stier Berico (aAa ). Momenteel worden 11 dochters van hem 
gemolken, waaronder al een aantal derdekalfs. “Berico heeft bij ons 
gewoon echt goeie koeien gegeven, die zeer uniform zijn en een jeug-
dige uitstraling hebben. Ze zijn breed gebouwd, hebben mooie diepe 
gewelfde ribben en zijn voorzien van brede kruizen. Ook het goede 
beengebruik valt op. Daarnaast hebben ze mooie, brede soepele kwa-
liteitsuiers. Bovendien blijkt uit de melkcontrole dat ze ook nog eens 
bovengemiddeld produceren.  Kortom: het zijn koeien om boer mee te 
blijven’’, aldus een enthousiaste Johan Hoogeveen.  

Debuteren met een kampioenschap? Dat huzarenstukje 
volbracht de 7-jarige Eva Perdok uit Woldendorp tijdens 
de Groninger Rundveeshow te Bedum in februari 2019.

Met Lesterhuis Iris,  Secretariat x Prince werd Eva Perdok kampioen 
exterieur jonge kalveren. Dat is in vele opzichten een topprestatie.
Moeder Nanda vertelt dat het een enorme verrassing was, want het 
fokdoel is functionaliteit en levensproductie en niet het winnen van 
een show. 
“We fokken op basis van aAa en de paringen worden achter de koe 
gemaakt in samenspraak met Veecom.  Blijkbaar zijn we nu zo ver 
dat de basis dusdanig stevig is dat we met behoud van onze fokdoe-
len ook op de keuring succesvol zijn.”

7-jarige Eva debuteert met kampioenschap

Eva met de exterieurkampioene Lesterhuis Iris (Secretariat x Prince)

Maatschap Kloosterman-Deinum uit Veenwouden zorgt met 5 
dochters van Raglan RF (aAa 561) waarvan de eerste 2 al in de 
2e lactatie zijn met het oog op de toekomst voor actueel nieuws.
“De samenwerking met Veecom kent overigens ook al een lange 
historie, gebaseerd op een groot vertrouwen. Veecom heeft het 
lef ook stieren van de concurrent te promoten en de durf en 
eerlijkheid ook de minder sterke punten van de eigen stieren te 
benoemen.
Ook het testen van ronde stieren met afwijkende bloedvoeringen 
zoals Veecom dat doet spreekt ons zeer aan. Wereldwijd worden 
de ronde aAa codes zeer schaars en de inteelt een steeds groter 
probleem en worden bewezen koeien niet meer gebruikt. 
Veecom heeft het lef wel.  Raglan RF’s moeder, v. Stadel,  was 9 jaar 
toen ze met Maik werd geïnsemineerd.  We melken uit deze aanpak 
5 Raglan dochters waarvan er afgelopen jaar 3 zijn gefotografeerd.
Raglan geeft jeugdige probleemloze dieren die gemakkelijk en 
efficiënt produceren.

Met Raglan RF klaar voor de toekomst

“Melk komt uit de breedte en niet uit de hoogte”
Topmelkers Mts. Reinders uit Anevelde over Disclosure (aAa 516  Maik x Ramos x Shottle)

Topmelkers Gerrit-Jan en Jan Reinders weten waar ze het over 
hebben.  Ze behoorden het afgelopen jaar qua productie tot de 
5 beste robot bedrijven in Nederland met een actuele RJG van: 
149mk   4.08   12.609 kgM   4.29%V   3.59%E   541 kgV   453 kgE 
een fenomenaal resultaat.
“In het verleden waren onze koeien te smal in de voorhand en 
te groot. Veecom maakte ons attent op de mogelijkheden van 
het aAa systeem en dat is nu al 10 jaar tot volle tevredenheid de 
leidraad in de fokkerij.
Alleen goed gebouwde koeien met breedte, ruimte voor hart en 
longen en het vermogen om veel voer op te nemen zijn in staat 
veel te produceren, in combinatie met gezond oud worden. Koeien 
die veel geven en conditie houden, kunnen eenvoudiger tegenslagen 

overwinnen zoals hittestress.” Disclosure is wat betreft Gerrit-Jan 
en Jan het ultieme bewijs dat deze stelling juist is. Met 107 LW 
presteren ze ruim boven het bedrijfsgemiddelde. “De 13 Disclosure 
dochters zijn breed, produceren geweldig met een bovengemid-
delde conditiescore en dat zien we graag. Disclosure geeft geweldig 
sterke kruizen en beste benen, terwijl de uiers goed van kwaliteit 
zijn. Voor ons komt hij mede door de geweldige uiergezondheid en 
de extreem goede dochtervruchtbaarheid dicht bij de ideale stier. 
In het verleden hebben stieren als Virzil en Torrer het goed gedaan. 
Nu zijn we naast Disclosure ook erg tevreden over de veertien 
melkgevende Prince dochters en de eerste vaarzen van Bagolino. 
Op dit moment gebruiken we naast Disclosure en Prince, Zamagni, 
Barreto, The Answer, Malki en Berico.” Lees meer op veecom.nl

Madiba: uiterst functioneel met ver bovengemiddelde producties
Onze Disclosure dochter Trein 109 stond vorig jaar als vaars in de 
Veecommunicatie. Inmiddels is ze 2e kalfs en met 13500 kg melk 
en 108 LW is ze één van de toppers van de stal. 
Verder hebben we 2 beste Bagolino dochters, bovendien presteren 
ze met 119 en 120 LW en hoog eiwit boven verwachting goed.”

Arie Piet en Henderik van Middelkoop, Middelstum:
“Onze vijf 2e en 3e kalfs Madiba dochters zijn niet groot, maar 
wel uiterst functioneel en met een gemiddelde lactatiewaarde van 
ruim boven de 100 zijn ze veel efficiënter dan grote forse koeien 
met dezelfde lactatiewaarde.
We gebruiken Madiba nog steeds en via het Veecom Optimate 
advies wordt hij uitsluitend op de grotere forse koeien gebruikt. 
Met  het extreem hoge vet, de ruime plus voor eiwit en de vlotte 
melkbaarheid biedt Madiba veel mogelijkheden.”

Madiba dochter Marijke 142 als vaars

Onze Raglan dochters zijn voorzien van stabiele kruizen, hebben 
probleemloze beste benen en geen showuiers, maar wel soepele 
goed gevormde kwaliteitsuiers. De eerste 2e kalfs dochters lijken 
weer beter in exterieur dan als vaars en ze produceren ruim boven 
de 40 kg melk.”                           Lees meer op veecom.nl

“Door de Genomic selection bij ons jongvee bleven de dieren met 
de hoogste index, maar de kracht en breedte raakten we kwijt. 
Op zich houden we de Inet er graag bij, maar een degelijke koe is 
zeker zo belangrijk.”

“Voor goede stieren met de codes 1, 5 en 6 en een alternatieve 
bloedvoering komen we vaak bij Veecom terecht”, zegt Anton.
“Een mooi voorbeeld van zo’n stier is The Answer; dochter Holthui-
zen Gusta 208 uit een Holman moeder heeft alle kwaliteiten in zich.
Met haar productie: 5.11 305 14.829 3.85V en 3.35E en LW 105 
doet ze zeker niet onder voor dochters van hogere productie- 
stieren, maar haar breedte en kracht vormen absoluut een plus.”

“Voor goede stieren met de codes 1, 5 en 6  
en een alternatieve bloedvoering  

komen we vaak bij Veecom terecht”

Raglan dochter Christina 59

J.R. en W. Koops, De Punt over Madiba (aAa156)
“Vorig jaar hebben we onze visie al gegeven op onze drie Madiba 
dochters in de Veecommunicatie. Deze dochters zijn inmiddels 
2e kalfs koeien. Ze produceren nog steeds ver bovengemiddeld 
en zijn weliswaar uitgegroeid, maar de jeugdige uitstraling en de 
functionaliteit voeren de boventoon. Het zijn efficiënte melkkoeien 
waaraan je weinig werk hebt.

“Het zijn efficiënte melkkoeien 
met een jeugdige uitstraling 

waar je weinig werk van hebt.”

“Berico dochters? Dat zijn koeien om boer mee te blijven!”

Berico dochter Senna

Answer dochter Mina 180 

“Breedte en kracht nodig”

vlnr: Piet Glijnis, Rik Rodenburg, Jens en Gerland Glijnis, Thijs de Vos en 
Gerrit-Jan Glijnis achter Fez dochter Irene142

Anton IJsseldijk uit Steenderen over The Answer

Alger Meekma

Prince is al jaren één van de toppers voor zowel aanhoudingscijfers 
als levensduurdagen. Prince is de enige stier die al jarenlang op beide 
levensduurcriteria bij de absolute top hoort en Prince paart dit ook 
nog aan een geweldige productiviteit doordat de productiestijging 
van vaars naar 5e kalfs koe spectaculair is. 

Prince is dus in de optelsom over de afgelopen 3 jaar de beste 
levensduurstier en Prince laat in de combinatie levensduur aan-
houdingscijfers door 966 LVD en 112 aanhoudingsgetal veel ge-
doodverfde toppers achter zich. 

Zonder twijfel is Prince de beste stier die we in ons 30-jarige 
bestaan hebben vermarkt.  Hij is op 11 april overleden op ruim 
15-jarige leeftijd. De legende in de Holstein historie in Nederland
stierf een natuurlijke dood op het Ki station van Intermizoo in Italië. 

Wij zijn de mensen van Intermizoo buitengewoon erkentelijk dat 
ze Prince zo lang en zo goed hebben verzorgd. 

Prince is nu nog uit voorraad leverbaar.

Prince no. 1 levensduur


