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FaWi Caruso maakt het waar. 
Als vroege Malki-zoon uit de 
Jockobenge familie, bekend van 
o.a. Leko, hadden we hoge ver-
wachtingen van hem. 
Deze werden ruimschoots 
overtroffen toen hij eind vo-
rig jaar zijn debuut als fokstier 
maakte. Caruso imponeerde 
met solide productiecijfers, fraai 
exterieur, prima gezondheids-
kenmerken en een torenhoge 
levensduur. 
Wat meteen opvalt aan zijn 
dochters is het hoge kwaliteits-
niveau. Met achtereenvolgens 
Malki, Ramos , Laudan, Jocko en 
Mtoto in zijn afstamming mag 
dat overigens geen verrassing 
heten. Caruso’s zijn jeugdig, 
laatrijp en uitstekend gebouwd. 
Ze zijn fraai van rib en voor-
zien van stabiele, licht hellende 
kruizen. De Caruso dochters 

Caruso  aAa 156324   Malki x Ramos x Laudan

Caruso dochter Trix 95, mts. Thijert-Schutte, Deurningen

Berico dochter Sikkema 69, mts. Schreur-Bouma, Ouwster-Nijega

Berico  aAa 615243   D-Mason x Goldwyn x Titanic
Zo’n 6 jaar geleden viel ons oog 
op de jonge Italiaanse stier Be-
rico, die met Mason x Goldwyn 
x Titanic x Ford x Schering een 
unieke bloedvoering en met 615 
een al even unieke aAa-code 
had. Aansprekend was ook de 

Kans of bedreiging?
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solide Italiaanse koefamilie waar-
uit hij afkomstig was. Nu, met 
derdekalfs Nederlandse doch-
ters kunnen we gerust stellen 
dat Berico z’n sporen wel heeft 
verdiend. Hij toont zich een zeer 
consistente vererver van fijnvel-

lige, robuuste kwaliteitskoeien. 
Ze produceren gemakkelijk 
veel melk en houden daarbij de 
conditie goed vast, hetgeen een 
positieve invloed heeft op de 
laatrijpheid. Wat opvalt zijn de 
goed gevormde, brede kruizen 
met centrale draaiers. 
De kwalitatief goede benen wor-
den prima gebruikt. De uiers zijn 
goed opgehangen, van prima 
kwaliteit en uitermate geschikt 
voor robotmelkingen. 
Op het gebied van gezondheids-
kenmerken laat Berico geen 
steken vallen. Berico’s bevallen 
goed; veehouders die zijn doch-
ters melken, gebruiken hem 
opnieuw. Hij geeft een gewel-
dige mix van kwaliteit, balans en 
kracht/stijl, wat zoveel koeien nu 
zo nodig hebben. 
Berico is gewoon de goede stier 
op het juiste moment.

Sinds de vorige uitgave van 
de Veecommunicatie is er in 
12 maanden veel gebeurd. 
De boerenprotesten, de 
Corona perikelen. Soms ver-
geet je even dat we ons vee 
verbetering als belangrijkste 
taak hebben gesteld.
Vanuit Veecom steken we 
de nodige tijd en energie in 
het voorlichten van media, 
politiek en maatschappij 
wanneer het over belang-
rijke zaken aangaande onze 
sector gaat. Toch is het van 
belang daarbij te voorkomen 
dat negatieve zaken de 
gedachten gaan bepalen.
Het is belangrijk voor ons 
allen dat we naast de bedrei-
gingen ook  de kansen en 
de uitdagingen blijven zien. 
Werken aan nieuwe doelen 
maakt  het vak voor u en 
voor ons weer leuk. Wat 
dat betreft zijn we erg blij 
met de mooie reportages 
in deze uitgave van de 
Veecommunicatie. Met name 
de Mts. Rijpkema die vrijwel 
ieder dieptepunt in de laatste 
20 jaar heeft aangegrepen 
om van te leren of om ver-
anderingen door te voeren 
die op termijn tot succes 
leiden. Ook de fantastische 
kwaliteitskoeien van de Fam. 
Versluis vormen een inspira-
tiebron voor velen. Op beide 
bedrijven zijn vakmanschap, 
passie en handelen volgens 
je eigen gevoel de basis van 
het succes. We wensen u veel 
leesplezier en aansluitend 
arbeidsvreugde.
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hebben geweldige uiers; sterk 
aangehecht en van uitstekende 
kwaliteit. De iets kromme benen 
worden goed gebruikt, waarbij 
de klauwen best zijn. 
Caruso’s zwaren behoorlijk uit 
gedurende de eerste lactatie, 

en als tweedekalfs weten ze 
zich flink te verbeteren. Ook 
hier blijkt de appel dus niet ver 
van de boom te vallen. Zoekt u 
derhalve levensduur, laatrijpheid, 
kwaliteit en gezondheid, dan is 
Caruso een logische keus. 
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Galactico is een stempelstier. Dat wil zeggen dat hij een constant 
en consequent verervingspatroon ten toon spreidt.  Dit komt het 
resultaat ten goede. Je weet wat je aan Galactico hebt.
Vanaf de eerste dochterinspectie waren we overtuigd van zijn 
constante kwaliteit. Het zijn jeugdige, laatrijpe dieren met veel 
hardheid in het skelet, en groeien uit tot imponerende koeien 
met veel klasse. 
De vast aangehechte kwaliteitsuiers zijn voorzien van een goede 
ophangband en iets lange, goed geplaatste spenen. De sterke 
bovenbouw wordt gevolgd door een breed en licht hellend kruis. 
De benen zijn ideaal van stand, hard en droog en worden super 
gebruikt. Ook de klauwen zijn best. Galactico brengt vrouwelijk-
heid en ras in de koeien en treedt hiermee in de voetsporen van 
de stier Goldfarm. Deze super-allrounder is A2/A2-stier en heeft 
BB voor kappa-caseïne. 

Twee jaar geleden zijn we gestart met de import van Sciaqua 
sperma, en nu al is hij niet meer weg te denken uit ons stie-
renpakket. Hij heeft als basis een diepe Italiaanse koefamilie die 
gekenmerkt wordt door middelgrote koeien met veel levensduur. 
In de vaderlijn komen we Cashmoney, Twist, Fibrax en Demand 
tegen; echt outcross derhalve. 
Sciaqua- dochters zijn koeien zoals wij ze graag zien: middelgrote, 
stabiele kwaliteitskoeien. De brede muilen, ruime voorhanden en 
ronde ribben zorgen voor veel balans in het skelet. Wat Sciaqua’s 
bovenal kenmerkt is een surplus aan kwaliteit. De fijne, harde, droge 
benen zijn iets krom van stand en worden uitstekend gebruikt. 
De uiers zijn super vast aangehecht, vierkant en van prima kwa-
liteit. Sciaqua heeft naast prima productie- en exterieurcijfers 
uitstekende fokwaarden voor celgetal en vruchtbaarheid. Hij is 
A2/A2-stier, zeer geschikt voor pinken en heeft een vlotte melk-
baarheid. Sciaqua is bovendien één van de hoogste stieren voor 
kaasgeschiktheidsindex.  Sciaqua is breed getalenteerd en biedt 
ruime gebruiksmogelijkheden. 

aAa 513        Cashmoney x Twist x FibraxSciaqua

Sciaqua dochter Folle

Parallel P is een nieuwe stier in ons aanbod en een waar produc-
tiekanon. Met meer dan 2000 kg melk behoort hij tot de hoogste 
dochtergeteste stieren voor kg melk. Maar Parallel heeft meer 
pijlen op z’n boog. Hij beschikt ook over een foutloze onderbalk. 
De extreme productiecijfers gaan gepaard met goede noteringen 
voor zowel celgetal als vruchtbaarheid. Bovenstaande cijfers leveren 
hem een topnotering op in de Italiaanse indexlijst. 
Parallel is daarbij heterozygoot hoornloos, waardoor hij tot één 
van de beste stieren wereldwijd in het hoornloze segment gere-
kend kan worden. Hierdoor worden z’n mogelijkheden verruimd. 
Een 5-stier met veel melk, heterozygoot hoornloos, geschikt voor 
pinken en vrij van Maikbloed is zeldzaam en biedt dus ruime ge-
bruiksmogelijkheden. 

aAa 531    Powerball x Supersire x SuperParallel

Parallel dochter Lolta

aAa 132   Galaxy x Bookem x ShottleGalactico

Galactico dochter Fasana

Daarnaast valt het op dat de bij opleg gewo-
nere INRA  kalveren in tegenstelling tot de 
BB  niet of nauwelijks terug te vinden zijn 
bij de groep met de minste slachtresultaten.
Dit geeft vertrouwen, met deze wetenschap 
kunnen de momenteel aangekochte kalve-
ren eerder in een hogere kwaliteitsklasse 
vallen. Dit zal bij evenredige kwaliteit leiden 
tot uitbetaling van INRA gelijk aan BWB.

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

website: www.veecom.nl

Schildwolderdijk 47
9626 AP Schildwolde
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tel. 06 12103799
tel. 06 28248631
tel 32475405538

MKD Driehoek is een samenwerking tus-
sen melkveehouders en kalverhouders om 
samen met behulp van een terugkoppe-
ling van de resultaten de diergezondheid 
te verbeteren.
Jan Willem Brouwer van de MKD over de 
ervaringen met het INRA ras.:
“Bij MKD worden de kalveren van de melk-
veehouder op het bedrijf gewogen en direct 

MKD Driehoek tevreden over eerste resultaten INRA 95 kalveren
geclassificeerd. Zodoende is ook direct dui-
delijk wat de veehouder uitbetaald krijgt.
De eerste INRA-kalveren vielen op door 
hun kleur en levendigheid. En werden deels 
door onbekendheid wat verschillend inge-
schaald.
Nu de eerste slachtresultaten bekend zijn 
zien we dat de INRA’s goed met de Belgisch 
Blauwe kalveren mee kunnen.

Albrecht Finnema uit Warstiens:
“Na gestopt te zijn met Belgische Blauwen ben ik weer begonnen 
met INRA 95. Nu zijn we 60 kalveren verder en ik kan zeker 
bevestigen dat verkooppraat klopt!  

Vlotte geboorte en opvallend vitale kalveren. Het is een lust om 
ze drinken te geven! De opbrengst is gelijk of net iets minder 
dan BWB, maar bevruchting, geboorte en vitaliteit maken dat 
voor mij meer dan goed! Blijf ze daarom ook volop inzetten!” 

Allrounder op hoog niveau, zo hebben we Comedy al eens gety-
peerd, en niets blijkt minder waar. Liet hij bij z’n debuut al klinkende 
cijfers noteren, sindsdien is zijn niveau door enorme persistentie 
en laatrijpheid alleen maar omhoog gegaan. Een ontwikkeling die 
wij van groot belang achten en waar wij de stieren nadrukkelijk 
op selecteren. Commander-zoon Comedy heeft veel te bieden: 
allereerst noteert hij naast een flinke melkplas prima gehalten. 
Ook het exterieur is van hoog niveau. Comedy’s zijn meer breed 
dan groot, en zwaren behoorlijk uit van vaars naar tweedekalfs. Als 
twenter maken ze indruk door hun sterke bouw en melkdrang. Het 
beenwerk is uitstekend, zowel kwalitatief als in gebruik. Comedy’s 
hebben hele goede uiers, die zeer geschikt zijn voor robotmelkin-
gen. De brede kruizen zijn soms iets kort.  Voor gezondheidsken-
merken scoort Comedy heel goed. De vlotte melkbaarheid, A2/
A2 en BB en een hoge score voor kaasgeschiktheid maken hem 
zeer compleet en passend op onder meer Disclosure dochters. 

aAa 135    Commander x Epic x MOMComedy

Comedy dochter Fiasca

Melkveehouder over INRA 95

Expression van de Plashoeve:
Expression van de Plashoeve is een Ugo-
zoon. Stier Ugo staat voor geboortegemak 
gepaard aan kwaliteit en vlotte groei. 
Expression is het 8e kalf van een geweldig 
goede moeder. De koefamilie van Expres-
sion heeft succesvolle stieren als Dorus en 
de halfbroef van Expression, Elk 41 voort-
gebracht. Expression is een aansprekende 
stier met een brede voorhand, sprekende 
kop en fijne, harde botten. Expression is 
naar verwachting een stier die vlotte ge-
boortes paart aan veel kwaliteit.

Hoewel de belangstelling voor INRA 95 
groeit, blijft er zeker voldoende markt 
voor bovengemiddeld goede Belgische 
Witblauwen. Naast de uitzonderlijk goede 
oudgediende D’Aubremee heeft Veecom 
sinds kort de beschikking over 2 nieuwe 
bijzonder beste BWB stieren. Beide stieren 
zijn gefokt door de gebroeders Morsink, 
eigenaren van de Plashoeve, één van de 
meest gerenommeerde fokkers, nadruk-
kelijk fokkend op natuurlijke geboortes bij 
de BWB, met stieren als Elk 41, Bruno, Rian 
18 en Dorus als bekende namen.

Twee nieuwe Belgische Witblauwen: Ribeye en Expression van de Plashoeve
Ribeye van de Plashoeve:
Onze nieuwe stier Ribeye van de Plashoeve 
stamt uit de Ria familie waaruit onder an-
dere de stieren Rian 18 en Rian 23 zijn 
voortgekomen. Stieren uit de Ria familie 
staan vrijwel zonder uitzondering borg voor 
lichte geboortes.
Op basis van de afstamming, de korte draag-
tijd en de kennis van de gebroeders Morsink 
omtrent de koefamilie is de verwachting 
dat we van Ribey lichte geboortes kunnen 
verwachten. Ribeye is een zeer correct ge-
bouwde lange stier met beste benen.

Het is naar ons idee belangrijk doelen te stellen die motiverend werken. Fokkerij maakt dit mogelijk: aan de opbrengstkant middels het 
fokken op goede gehaltes, kaasgeschiktheid, het streven naar A2/A2 melk en het verlagen van celgetal. Aan de kostenkant middels het 
verlagen van celgetal, verhogen van de vruchtbaarheid en levensduur, resulterend in een lagere kostprijs en lagere arbeidskosten. Het is 
zaak om in deze roerige tijd de zaken die goed gaan en tot arbeidsvreugde leiden te koesteren. U kunt op ons rekenen.

Toekomstperspectief en arbeidsvreugde

INRA 95 stier Mexplor
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Mts. Rijpkema in Broek: “Kansen uit bedreigingen”

“Zeker vinden ook wij de maatregelen die de veehouderij 
benadelen niet leuk, maar we speuren bij iedere bedreiging 
die op ons pad komt naar de kansen die het ons biedt.”

Peter, Marijke en zoon Maurits Rijpkema vertellen hun verhaal met 
passie. “In 2001 verliet broer Jan de maatschap en namen we niet 
alleen zijn koeien over maar we kochten ook gelijk 1 miljoen liter 
melk. In 2007 splitsten we met broer Jouke en hielden 120 koeien 
over. Om het vliegwiel draaiende te houden verkochten we in 2008 
10 ha land om vanuit die positie het bedrijf weer te laten groeien 
en een plan om het bedrijf voor de toekomst klaar te maken.” 
“2009 was een moeilijk jaar met een slechte melkprijs. Toch heeft 
2009 ons veel goeds gebracht, we leerden zowel privé als bedrijfs-
matig wat werken voor een lage kostprijs van je vraagt en daar 
hebben we tot op de dag van vandaag veel profijt van gehad. Toen 
de melkprijs weer wat aantrok bleven we uitgaan van de lage kost-
prijs en maakten we onderling de afspraak om steeds een buffer 
op de spaarrekening te houden. Wees voor dit deel je eigen bank 
dan heb je slagkracht als er zich kansen voordoen, is ons motto. 
We maken elk jaar budgetten ongeacht conjunctuur en economie. 
Zo kochten we in 2015 GVE’s voor een prijs die een kwart bleek 
van wat we later voor dezelfde hoeveelheid fosfaat hadden moeten 

betalen. Op fokkerijgebied hebben de teleurstellingen ons ook in de 
goede richting gestuurd. In 2008 kochten we Duitse koeien waar 
uiteindelijk vrijwel niets van over bleef. Onze eigen koeien waren 
te smal en te kwetsbaar geworden, het SAP systeem bleek niet de 
goede basis voor de lage kostprijs zoals wij die voor ogen hebben. 
In 2014 begonnen we met aAa en werd Erjan van Loo vanuit Veecom 
onze adviseur.” 
Zoon Maurits was nog maar 15 jaar, maar gezien zijn liefhebberij 
voor koeien en fokkerij kreeg hij van zijn ouders de kans om samen 
met Erjan de fokkerijdoelen te halen. Een uitgebalanceerde gezonde 
duurzame koe. “We selecteren jaarlijks zo’n 16% koeien eruit en 
streven de mogelijkheid van 10% groei na. De fokkerij moet dus 
goed we kunnen ons weinig fouten permitteren. De resultaten zijn 
geweldig, onze koeien zijn veel beter geworden, minder problemen, 
minder uitval en terwijl we niet eens hoge index stieren gebruiken 
is de productie per koe flink gestegen.”

“Dit laatste schrijven we toe aan de betere bouw van de koeien.  
We zijn blij verrast waar onze koeien toe in staat zijn, nu ze beter 
in balans zijn. Grote koeien willen we dan ook niet, die passen niet 
in ons systeem. We hebben liever een wat rondere robuuste koe 
die tegen een stootje kan. Om dat te bereiken worden momenteel 
stieren ingezet als Prince, Galactico, Guard, Disclosure, Raglan, 
Berico, Jovanotti, Fez en Sciaqua.”
“De meeste van deze stieren gebruiken we al geruime tijd. Dat 
doen we bewust, we houden het graag simpel. Als het goed is, is 
het goed”,  luidt de nuchtere verklaring.
“De Disclosure dochters verdienen een aparte vermelding”, vult 
Maurits aan. “Disclosure doet vrijwel exact wat we voor ogen heb-
ben. Brede uitgebalanceerde gezonde koeien met een spiertje en ze 
zijn zeer vruchtbaar.  We melken 31 Disclosure dochters met een 
bovengemiddelde LW van 106, maar het zijn ook de koeien met 
de laagste arbeidskosten.”

Excellent 91 en 100.000 kg melk. Dat is op zich al een super 
prestatie, maar toch moet Scooby-Duu dochter Nelly 487, 
sterkoe 1, de aandacht delen met een aantal stalgenotes die 
eveneens uiterst succesvol presteren. 

Nelly 483 is in de 6e lactatie en produceerde reeds 92.000 kg. Ze is 
sterkoe 1, maar bovenal excellent 93 en dat is een unicum op zich. 
Normaal gesproken is dit alleen weggelegd voor kampioenes van een 
grote show.  De Witboom Nelly 483, v. Watha haalde deze score op ei-
gen kracht.  “Dit is de beste koe die we ooit hebben gehad en ze wordt 
elk jaar beter”,  aldus een trotse Kees Versluis.
“Watha heeft een speciaal plekje in ons hart. De drie  Watha dochters 
waren alle zeer productieve klassekoeien met super type, uiers en be-
nen, maar bovenal zijn het geweldige fokkoeien.” 

Zo’n 30 jaar werken Arno en Melanie van Vliet met aAa en al bijna 20 
jaar loopt de samenwerking met Veecom, waarbij al haast vanaf het 
begin Optimate wordt toegepast. Uitgangspunt was meer lijn krijgen 
in de fokkerij en vast houden aan de gekozen strategie. Dat dit geen 
loze woorden zijn, bewijst nevenstaande foto. Hierop staat de bijna 
14-jarige Tugolo dochter R Bertha 243 met een levenstotaal van ruim 
110.000 kg melk. Naast haar, op volgorde van leeftijd, staan haar 6 
dochters van Ralstorm, allen geboren uit natuurlijke dracht, hetgeen 
op zich al uitzonderlijk is.
Wat daarnaast bijzonder is, is dat de oudste Ralstormdochter, als alles 
goed gaat, eind van het jaar ook de 100.000 kg vol zal maken. Opval-
lend is dat de zussen gemiddeld hoge lactatiewaarden scoren, terwijl 
zowel Tugolo en Ralstorm beide bepaald geen productieverervers wa-
ren. Dit schrijven Arno en Melanie toe aan een betere bouw van de 
koeien. R Bertha 243 en haar dochters: het ultieme resultaat van een 
jarenlange rechtlijnige fokkerijstrategie.   

Uniek zestal Ralstorm dochters bij VOF Van Vliet in Breukelen

Arno en Melanie van Vliet met R Bertha 243 en haar zes Ralstorm dochters

Balans en celgetal blijken cruciaal voor kaasgeschiktheid
KI Intermizoo in Italië doet in samenwerking met de universiteit 
van Padova al jaren onderzoek naar de kaasgeschiktheid van melk. 
Dit onderzoek heeft geleid tot een index die weergeeft wat de 
verschillende stieren wat kaasgeschiktheid betreft vererven. 
Kappa caseïne BB is van oudsher een van de kenmerken die een 
positieve invloed hebben op zowel het rendement van het proces 
als de kwaliteit van de kaas en voor het maken van oude kaas is 
de B variant zelfs noodzakelijk. Uit de onderzoeken blijkt echter 
dat er naast kappa caseïne BB veel meer zaken belangrijk zijn voor 
de kaasgeschiktheid. De bijgaande tabel laat stieren zien die erg 
hoog scoren voor kaasgeschiktheid terwijl ze niet de BB variant 
voor kappa caseïne vererven.
Opvallend is in de tabel dat vooral de stieren die uitgebalanceerd 
fokken het beste scoren. En het lijkt erop dat stieren die wat groter 
en grover fokken minder goed uit de bus komen.
Uitgebalanceerde koeien met een laag celgetal scoren het best en 
produceren (zo lijkt het) ook de meest uitgebalanceerde melk. 
De kaasgeschiktheid heeft naast laag celgetal vooral te maken 
met bijvoorbeeld de calcium/fosfor verhouding, zuurgraad en een 
aantal kenmerken waar de universiteit nog onderzoek naar doet.
Stieren als Prince en Disclosure zijn de voorbeelden van stierendie 
zonder de BB kappa caseïne super kaasgeschikt zijn, het zijn wel 
de stieren die duurzame gezonde koeien geven zonder extremen.

Wereldklasse bij maatschap Versluis-Den Otter in Ameide

Disclosure dochters, mts. Rijpkema, Broek   9602 kgM   4.63%V   3.73%E   LW 112

“We zijn blij verrast waar onze koeien toe in 
staat zijn, nu ze beter in balans zijn.”

Snelle vooruitgang bij familie Geurtsen uit Ruurlo
“Een hoge productie hebben we al jaren, maar vaarzen werden veel 
te smal”, zeggen Paul en Robin Geurtsen.  “We hebben meerdere 
paringsprogramma’s gebruikt van zowel landelijke als regionale be-
drijven die verzekerden dat met hun programma die dieren breder 
zouden worden. Dit lukte niet. De vaarzen bleven hoog en smal 
met de bijbehorende problemen.”
“De eerste lichting vaarzen uit de aAa en Veecom Optimate parin-
gen zijn wel zoals vooraf aangegeven: breed, beste kruizen en super 
makkelijk produceren. Meerdere  vaarzen geven rond de 40 kg en 
je ziet het er niet aan af. We melken door de achterbenen en er is 
een duidelijk verschil tussen de vaarzen van nu en die van voorheen. 

Het apparaat kan er nu veel makkelijker onder gehangen worden”.  
“Veecom adviseert niet de stier die op dat moment hot is, maar 
die stier die goed bij de koeien past, ook als dat een stier van de 
concurrent is. Naast dochters van Disclosure en Pirlo melken we 
dan ook super beste Big Spell dochters, met dank aan Stefan.”
“Momenteel gebruiken we Big Spell zoon FaWi Allegro, hij komt uit 
een Prince. Ook Prince dochters doen het bij ons ook goed, al zou 
je dat niet verwachten op papier, net zoals van de meeste stieren 
die eerder al werden genoemd. Maar dit past ons wel, die stieren 
die we voorheen gebruikten, waren op papier allemaal super, maar 
dat viel veel te vaak tegen. Daar hebben we van geleerd.”

Naast Watha heeft Goldfarm het super gedaan:  “Ook weer die klasse 
en kwaliteit, super frames, echt beste gezonde uiers en superieur in 
benen. Ook hierin herken je de kwaliteit van de koefamilie achter de 
stier.” Hessel geeft aan dat de zes Goldfarm dochters (zie foto links) 
ook nog ruim 110 LW scoren en de eerste drie vijfdekalfs Goldfarm 
dochters hebben resp. 92, 93 en 94 punten voor benen. 
Joost verheugt zich al weer op het moment waarop de Secretariat 
dochters, waarmee al de nodige keuringssuccessen zijn behaald, aan 
de melk komen.  “Op dit moment gebruiken we Sound System en we 
overwegen ook Galactico te gaan gebruiken. Dit doen we mede op 
basis van het enthousiasme van Veecom.”

De Witboom Nelly 483, vader Watha, EX 93, sterkoe 1, mts. Versluis-Den Otter

“Keuze voor aAa en Veecom pakt goed uit”

Stier Kaasgeschiktheid Kappa caseïne Beta caseïne
Armazen 115 BB A2/A2

FEZ 111 AA A2/A2

Prince 110 AB A1/A2

Disclosure 110 AA A1/A2

Sciaqua 110 AB A2/A2

Galactico 110 BB A2/A2

Comedy 110 BB A2/A2

De Goldfarm dochters van mts. Versluis-Den Otter

Marijke, Peter en Maurits Rijpkema met Disclosure dochter Bets 20

Maatschap Booij-Ottens uit Benneveld is niet alleen de fokker van 
de in Nederland zeer populaire en inmiddels dochtergeteste stier 
Double W Ranger. 
Ook Double W Rimini (aAa 516 v. Bahrain) komt uit Ricky 8 en is 
derhalve de halfbroer van Ranger. Rimini komt als jonge stier binnen-
kort beschikbaar in het testprogramma Veecom Kijk op Koeien.
“Het is niet de eerste keer dat we zaken doen met Veecom”, vertelt 
Willem. “We zijn enthousiaste aAa gebruikers. Het aanbod van Vee-
com is in de loop der jaren met grote regelmaat passend bij wat wij 
zoeken. We melken dan ook naar tevredenheid dochters van Prince, 
Goldfarm, Bagolino, Disclosure en Jovanotti. We vinden het dan ook 
erg leuk dat Veecom Double W Rimini gaat testen.
Wat de Ricky’s betreft: het zijn degelijke hardwerkende koeien met 
een spiertje. Een kenmerk van de familie is het extreem lage celgetal 
en de goede vruchtbaarheid.
Verder heeft de familie blijkbaar het vermogen de code 5 door te 
geven. Toen ik samen met Veecom Rimini als jong kalf voor het eerst 
bekeek, gaven de correcte uitgebalanceerde bouw en de attente uit-

Binnenkort: Double W Rimini, aAa 516, Bahrain x Snowfever   

Familie Booij-Ottens, met Goldfarm dochter Double W Eunique 121

straling ons al het idee dat we hier wederom te maken hadden met 
een code 5 stier, wellicht in combinatie met de 1 en de 6 en dat is 
wonderwel uitgekomen”, aldus Willem Booij.
 

Ruim 111.000 kg melk met maar liefst 5.43% vet en 3.75% eiwit. 
Hiervoor werd Tineke 37 van de familie Van den Bergh uit het Gro-
ningse Garmerwolde gehuldigd op 22 augustus. 
Deze zeer vitale Flagello dochter komt uit een Benson moeder en de 
paring is gemaakt op basis van het aAa systeem.  “Omdat we houden 
van vitale koeien die met behoud van conditie veel produceren, is 20 
jaar geleden de keuze gemaakt voor het aAa- systeem en de Veecom 
begeleiding. Onze koeien kunnen tegen een stootje en dat is handig 
als je weidegang toepast. Het mooie van koeien in balans is dat ze 
zowel bij een extensief als in een intensief systeem uitstekend functi-
oneren.”  
Het Veecom team complimenteert de familie met het vakmanschap 
om deze prestatie mogelijk te maken en uiteraard onze felicitaties!Familie Van den Bergh met Tineke 37

“Het wordt steeds duidelijker dat gezonde, uitgebalanceerde koeien 
met een laag celgetal de basis vormen voor kaas van topkwaliteit”, 
zegt kaasmaker John Klaver uit het Noord-Hollandse Winkel. “Wat 
dat betreft heeft onze keuze voor Veecom en aAa goed uitgepakt. 
Op basis van hun adviezen gebruiken we stieren met een hoge kaas-
geschiktheid bij voorkeur in combinatie met kappa caseïne BB en 
zo veel mogelijk A2/A2 stieren. We zijn dan ook blij met het Veecom 
testprogramma, met name de laatste lichting jonge stieren, waarin 
zowel ronde aAa codes als A2/A2 en BB kappa caseïne bovengemid-
deld voorkomen”, aldus de maker van diverse speciaalkazen.

Ruim 111.000kg melk met maar liefst 5.43 vet en 3.75 eiwit 

Alger Meekma
Foto’s Alger Meekma
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Mts. Rijpkema in Broek: “Kansen uit bedreigingen”

“Zeker vinden ook wij de maatregelen die de veehouderij 
benadelen niet leuk, maar we speuren bij iedere bedreiging 
die op ons pad komt naar de kansen die het ons biedt.”

Peter, Marijke en zoon Maurits Rijpkema vertellen hun verhaal met 
passie. “In 2001 verliet broer Jan de maatschap en namen we niet 
alleen zijn koeien over maar we kochten ook gelijk 1 miljoen liter 
melk. In 2007 splitsten we met broer Jouke en hielden 120 koeien 
over. Om het vliegwiel draaiende te houden verkochten we in 2008 
10 ha land om vanuit die positie het bedrijf weer te laten groeien 
en een plan om het bedrijf voor de toekomst klaar te maken.” 
“2009 was een moeilijk jaar met een slechte melkprijs. Toch heeft 
2009 ons veel goeds gebracht, we leerden zowel privé als bedrijfs-
matig wat werken voor een lage kostprijs van je vraagt en daar 
hebben we tot op de dag van vandaag veel profijt van gehad. Toen 
de melkprijs weer wat aantrok bleven we uitgaan van de lage kost-
prijs en maakten we onderling de afspraak om steeds een buffer 
op de spaarrekening te houden. Wees voor dit deel je eigen bank 
dan heb je slagkracht als er zich kansen voordoen, is ons motto. 
We maken elk jaar budgetten ongeacht conjunctuur en economie. 
Zo kochten we in 2015 GVE’s voor een prijs die een kwart bleek 
van wat we later voor dezelfde hoeveelheid fosfaat hadden moeten 

betalen. Op fokkerijgebied hebben de teleurstellingen ons ook in de 
goede richting gestuurd. In 2008 kochten we Duitse koeien waar 
uiteindelijk vrijwel niets van over bleef. Onze eigen koeien waren 
te smal en te kwetsbaar geworden, het SAP systeem bleek niet de 
goede basis voor de lage kostprijs zoals wij die voor ogen hebben. 
In 2014 begonnen we met aAa en werd Erjan van Loo vanuit Veecom 
onze adviseur.” 
Zoon Maurits was nog maar 15 jaar, maar gezien zijn liefhebberij 
voor koeien en fokkerij kreeg hij van zijn ouders de kans om samen 
met Erjan de fokkerijdoelen te halen. Een uitgebalanceerde gezonde 
duurzame koe. “We selecteren jaarlijks zo’n 16% koeien eruit en 
streven de mogelijkheid van 10% groei na. De fokkerij moet dus 
goed we kunnen ons weinig fouten permitteren. De resultaten zijn 
geweldig, onze koeien zijn veel beter geworden, minder problemen, 
minder uitval en terwijl we niet eens hoge index stieren gebruiken 
is de productie per koe flink gestegen.”

“Dit laatste schrijven we toe aan de betere bouw van de koeien.  
We zijn blij verrast waar onze koeien toe in staat zijn, nu ze beter 
in balans zijn. Grote koeien willen we dan ook niet, die passen niet 
in ons systeem. We hebben liever een wat rondere robuuste koe 
die tegen een stootje kan. Om dat te bereiken worden momenteel 
stieren ingezet als Prince, Galactico, Guard, Disclosure, Raglan, 
Berico, Jovanotti, Fez en Sciaqua.”
“De meeste van deze stieren gebruiken we al geruime tijd. Dat 
doen we bewust, we houden het graag simpel. Als het goed is, is 
het goed”,  luidt de nuchtere verklaring.
“De Disclosure dochters verdienen een aparte vermelding”, vult 
Maurits aan. “Disclosure doet vrijwel exact wat we voor ogen heb-
ben. Brede uitgebalanceerde gezonde koeien met een spiertje en ze 
zijn zeer vruchtbaar.  We melken 31 Disclosure dochters met een 
bovengemiddelde LW van 106, maar het zijn ook de koeien met 
de laagste arbeidskosten.”

Excellent 91 en 100.000 kg melk. Dat is op zich al een super 
prestatie, maar toch moet Scooby-Duu dochter Nelly 487, 
sterkoe 1, de aandacht delen met een aantal stalgenotes die 
eveneens uiterst succesvol presteren. 

Nelly 483 is in de 6e lactatie en produceerde reeds 92.000 kg. Ze is 
sterkoe 1, maar bovenal excellent 93 en dat is een unicum op zich. 
Normaal gesproken is dit alleen weggelegd voor kampioenes van een 
grote show.  De Witboom Nelly 483, v. Watha haalde deze score op ei-
gen kracht.  “Dit is de beste koe die we ooit hebben gehad en ze wordt 
elk jaar beter”,  aldus een trotse Kees Versluis.
“Watha heeft een speciaal plekje in ons hart. De drie  Watha dochters 
waren alle zeer productieve klassekoeien met super type, uiers en be-
nen, maar bovenal zijn het geweldige fokkoeien.” 

Zo’n 30 jaar werken Arno en Melanie van Vliet met aAa en al bijna 20 
jaar loopt de samenwerking met Veecom, waarbij al haast vanaf het 
begin Optimate wordt toegepast. Uitgangspunt was meer lijn krijgen 
in de fokkerij en vast houden aan de gekozen strategie. Dat dit geen 
loze woorden zijn, bewijst nevenstaande foto. Hierop staat de bijna 
14-jarige Tugolo dochter R Bertha 243 met een levenstotaal van ruim 
110.000 kg melk. Naast haar, op volgorde van leeftijd, staan haar 6 
dochters van Ralstorm, allen geboren uit natuurlijke dracht, hetgeen 
op zich al uitzonderlijk is.
Wat daarnaast bijzonder is, is dat de oudste Ralstormdochter, als alles 
goed gaat, eind van het jaar ook de 100.000 kg vol zal maken. Opval-
lend is dat de zussen gemiddeld hoge lactatiewaarden scoren, terwijl 
zowel Tugolo en Ralstorm beide bepaald geen productieverervers wa-
ren. Dit schrijven Arno en Melanie toe aan een betere bouw van de 
koeien. R Bertha 243 en haar dochters: het ultieme resultaat van een 
jarenlange rechtlijnige fokkerijstrategie.   

Uniek zestal Ralstorm dochters bij VOF Van Vliet in Breukelen

Arno en Melanie van Vliet met R Bertha 243 en haar zes Ralstorm dochters

Balans en celgetal blijken cruciaal voor kaasgeschiktheid
KI Intermizoo in Italië doet in samenwerking met de universiteit 
van Padova al jaren onderzoek naar de kaasgeschiktheid van melk. 
Dit onderzoek heeft geleid tot een index die weergeeft wat de 
verschillende stieren wat kaasgeschiktheid betreft vererven. 
Kappa caseïne BB is van oudsher een van de kenmerken die een 
positieve invloed hebben op zowel het rendement van het proces 
als de kwaliteit van de kaas en voor het maken van oude kaas is 
de B variant zelfs noodzakelijk. Uit de onderzoeken blijkt echter 
dat er naast kappa caseïne BB veel meer zaken belangrijk zijn voor 
de kaasgeschiktheid. De bijgaande tabel laat stieren zien die erg 
hoog scoren voor kaasgeschiktheid terwijl ze niet de BB variant 
voor kappa caseïne vererven.
Opvallend is in de tabel dat vooral de stieren die uitgebalanceerd 
fokken het beste scoren. En het lijkt erop dat stieren die wat groter 
en grover fokken minder goed uit de bus komen.
Uitgebalanceerde koeien met een laag celgetal scoren het best en 
produceren (zo lijkt het) ook de meest uitgebalanceerde melk. 
De kaasgeschiktheid heeft naast laag celgetal vooral te maken 
met bijvoorbeeld de calcium/fosfor verhouding, zuurgraad en een 
aantal kenmerken waar de universiteit nog onderzoek naar doet.
Stieren als Prince en Disclosure zijn de voorbeelden van stierendie 
zonder de BB kappa caseïne super kaasgeschikt zijn, het zijn wel 
de stieren die duurzame gezonde koeien geven zonder extremen.

Wereldklasse bij maatschap Versluis-Den Otter in Ameide

Disclosure dochters, mts. Rijpkema, Broek   9602 kgM   4.63%V   3.73%E   LW 112

“We zijn blij verrast waar onze koeien toe in 
staat zijn, nu ze beter in balans zijn.”

Snelle vooruitgang bij familie Geurtsen uit Ruurlo
“Een hoge productie hebben we al jaren, maar vaarzen werden veel 
te smal”, zeggen Paul en Robin Geurtsen.  “We hebben meerdere 
paringsprogramma’s gebruikt van zowel landelijke als regionale be-
drijven die verzekerden dat met hun programma die dieren breder 
zouden worden. Dit lukte niet. De vaarzen bleven hoog en smal 
met de bijbehorende problemen.”
“De eerste lichting vaarzen uit de aAa en Veecom Optimate parin-
gen zijn wel zoals vooraf aangegeven: breed, beste kruizen en super 
makkelijk produceren. Meerdere  vaarzen geven rond de 40 kg en 
je ziet het er niet aan af. We melken door de achterbenen en er is 
een duidelijk verschil tussen de vaarzen van nu en die van voorheen. 

Het apparaat kan er nu veel makkelijker onder gehangen worden”.  
“Veecom adviseert niet de stier die op dat moment hot is, maar 
die stier die goed bij de koeien past, ook als dat een stier van de 
concurrent is. Naast dochters van Disclosure en Pirlo melken we 
dan ook super beste Big Spell dochters, met dank aan Stefan.”
“Momenteel gebruiken we Big Spell zoon FaWi Allegro, hij komt uit 
een Prince. Ook Prince dochters doen het bij ons ook goed, al zou 
je dat niet verwachten op papier, net zoals van de meeste stieren 
die eerder al werden genoemd. Maar dit past ons wel, die stieren 
die we voorheen gebruikten, waren op papier allemaal super, maar 
dat viel veel te vaak tegen. Daar hebben we van geleerd.”

Naast Watha heeft Goldfarm het super gedaan:  “Ook weer die klasse 
en kwaliteit, super frames, echt beste gezonde uiers en superieur in 
benen. Ook hierin herken je de kwaliteit van de koefamilie achter de 
stier.” Hessel geeft aan dat de zes Goldfarm dochters (zie foto links) 
ook nog ruim 110 LW scoren en de eerste drie vijfdekalfs Goldfarm 
dochters hebben resp. 92, 93 en 94 punten voor benen. 
Joost verheugt zich al weer op het moment waarop de Secretariat 
dochters, waarmee al de nodige keuringssuccessen zijn behaald, aan 
de melk komen.  “Op dit moment gebruiken we Sound System en we 
overwegen ook Galactico te gaan gebruiken. Dit doen we mede op 
basis van het enthousiasme van Veecom.”

De Witboom Nelly 483, vader Watha, EX 93, sterkoe 1, mts. Versluis-Den Otter

“Keuze voor aAa en Veecom pakt goed uit”

Stier Kaasgeschiktheid Kappa caseïne Beta caseïne
Armazen 115 BB A2/A2

FEZ 111 AA A2/A2

Prince 110 AB A1/A2

Disclosure 110 AA A1/A2

Sciaqua 110 AB A2/A2

Galactico 110 BB A2/A2

Comedy 110 BB A2/A2

De Goldfarm dochters van mts. Versluis-Den Otter

Marijke, Peter en Maurits Rijpkema met Disclosure dochter Bets 20

Maatschap Booij-Ottens uit Benneveld is niet alleen de fokker van 
de in Nederland zeer populaire en inmiddels dochtergeteste stier 
Double W Ranger. 
Ook Double W Rimini (aAa 516 v. Bahrain) komt uit Ricky 8 en is 
derhalve de halfbroer van Ranger. Rimini komt als jonge stier binnen-
kort beschikbaar in het testprogramma Veecom Kijk op Koeien.
“Het is niet de eerste keer dat we zaken doen met Veecom”, vertelt 
Willem. “We zijn enthousiaste aAa gebruikers. Het aanbod van Vee-
com is in de loop der jaren met grote regelmaat passend bij wat wij 
zoeken. We melken dan ook naar tevredenheid dochters van Prince, 
Goldfarm, Bagolino, Disclosure en Jovanotti. We vinden het dan ook 
erg leuk dat Veecom Double W Rimini gaat testen.
Wat de Ricky’s betreft: het zijn degelijke hardwerkende koeien met 
een spiertje. Een kenmerk van de familie is het extreem lage celgetal 
en de goede vruchtbaarheid.
Verder heeft de familie blijkbaar het vermogen de code 5 door te 
geven. Toen ik samen met Veecom Rimini als jong kalf voor het eerst 
bekeek, gaven de correcte uitgebalanceerde bouw en de attente uit-

Binnenkort: Double W Rimini, aAa 516, Bahrain x Snowfever   

Familie Booij-Ottens, met Goldfarm dochter Double W Eunique 121

straling ons al het idee dat we hier wederom te maken hadden met 
een code 5 stier, wellicht in combinatie met de 1 en de 6 en dat is 
wonderwel uitgekomen”, aldus Willem Booij.
 

Ruim 111.000 kg melk met maar liefst 5.43% vet en 3.75% eiwit. 
Hiervoor werd Tineke 37 van de familie Van den Bergh uit het Gro-
ningse Garmerwolde gehuldigd op 22 augustus. 
Deze zeer vitale Flagello dochter komt uit een Benson moeder en de 
paring is gemaakt op basis van het aAa systeem.  “Omdat we houden 
van vitale koeien die met behoud van conditie veel produceren, is 20 
jaar geleden de keuze gemaakt voor het aAa- systeem en de Veecom 
begeleiding. Onze koeien kunnen tegen een stootje en dat is handig 
als je weidegang toepast. Het mooie van koeien in balans is dat ze 
zowel bij een extensief als in een intensief systeem uitstekend functi-
oneren.”  
Het Veecom team complimenteert de familie met het vakmanschap 
om deze prestatie mogelijk te maken en uiteraard onze felicitaties!Familie Van den Bergh met Tineke 37

“Het wordt steeds duidelijker dat gezonde, uitgebalanceerde koeien 
met een laag celgetal de basis vormen voor kaas van topkwaliteit”, 
zegt kaasmaker John Klaver uit het Noord-Hollandse Winkel. “Wat 
dat betreft heeft onze keuze voor Veecom en aAa goed uitgepakt. 
Op basis van hun adviezen gebruiken we stieren met een hoge kaas-
geschiktheid bij voorkeur in combinatie met kappa caseïne BB en 
zo veel mogelijk A2/A2 stieren. We zijn dan ook blij met het Veecom 
testprogramma, met name de laatste lichting jonge stieren, waarin 
zowel ronde aAa codes als A2/A2 en BB kappa caseïne bovengemid-
deld voorkomen”, aldus de maker van diverse speciaalkazen.

Ruim 111.000kg melk met maar liefst 5.43 vet en 3.75 eiwit 

Alger Meekma
Foto’s Alger Meekma
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Mts. Rijpkema in Broek: “Kansen uit bedreigingen”

“Zeker vinden ook wij de maatregelen die de veehouderij 
benadelen niet leuk, maar we speuren bij iedere bedreiging 
die op ons pad komt naar de kansen die het ons biedt.”

Peter, Marijke en zoon Maurits Rijpkema vertellen hun verhaal met 
passie. “In 2001 verliet broer Jan de maatschap en namen we niet 
alleen zijn koeien over maar we kochten ook gelijk 1 miljoen liter 
melk. In 2007 splitsten we met broer Jouke en hielden 120 koeien 
over. Om het vliegwiel draaiende te houden verkochten we in 2008 
10 ha land om vanuit die positie het bedrijf weer te laten groeien 
en een plan om het bedrijf voor de toekomst klaar te maken.” 
“2009 was een moeilijk jaar met een slechte melkprijs. Toch heeft 
2009 ons veel goeds gebracht, we leerden zowel privé als bedrijfs-
matig wat werken voor een lage kostprijs van je vraagt en daar 
hebben we tot op de dag van vandaag veel profijt van gehad. Toen 
de melkprijs weer wat aantrok bleven we uitgaan van de lage kost-
prijs en maakten we onderling de afspraak om steeds een buffer 
op de spaarrekening te houden. Wees voor dit deel je eigen bank 
dan heb je slagkracht als er zich kansen voordoen, is ons motto. 
We maken elk jaar budgetten ongeacht conjunctuur en economie. 
Zo kochten we in 2015 GVE’s voor een prijs die een kwart bleek 
van wat we later voor dezelfde hoeveelheid fosfaat hadden moeten 

betalen. Op fokkerijgebied hebben de teleurstellingen ons ook in de 
goede richting gestuurd. In 2008 kochten we Duitse koeien waar 
uiteindelijk vrijwel niets van over bleef. Onze eigen koeien waren 
te smal en te kwetsbaar geworden, het SAP systeem bleek niet de 
goede basis voor de lage kostprijs zoals wij die voor ogen hebben. 
In 2014 begonnen we met aAa en werd Erjan van Loo vanuit Veecom 
onze adviseur.” 
Zoon Maurits was nog maar 15 jaar, maar gezien zijn liefhebberij 
voor koeien en fokkerij kreeg hij van zijn ouders de kans om samen 
met Erjan de fokkerijdoelen te halen. Een uitgebalanceerde gezonde 
duurzame koe. “We selecteren jaarlijks zo’n 16% koeien eruit en 
streven de mogelijkheid van 10% groei na. De fokkerij moet dus 
goed we kunnen ons weinig fouten permitteren. De resultaten zijn 
geweldig, onze koeien zijn veel beter geworden, minder problemen, 
minder uitval en terwijl we niet eens hoge index stieren gebruiken 
is de productie per koe flink gestegen.”

“Dit laatste schrijven we toe aan de betere bouw van de koeien.  
We zijn blij verrast waar onze koeien toe in staat zijn, nu ze beter 
in balans zijn. Grote koeien willen we dan ook niet, die passen niet 
in ons systeem. We hebben liever een wat rondere robuuste koe 
die tegen een stootje kan. Om dat te bereiken worden momenteel 
stieren ingezet als Prince, Galactico, Guard, Disclosure, Raglan, 
Berico, Jovanotti, Fez en Sciaqua.”
“De meeste van deze stieren gebruiken we al geruime tijd. Dat 
doen we bewust, we houden het graag simpel. Als het goed is, is 
het goed”,  luidt de nuchtere verklaring.
“De Disclosure dochters verdienen een aparte vermelding”, vult 
Maurits aan. “Disclosure doet vrijwel exact wat we voor ogen heb-
ben. Brede uitgebalanceerde gezonde koeien met een spiertje en ze 
zijn zeer vruchtbaar.  We melken 31 Disclosure dochters met een 
bovengemiddelde LW van 106, maar het zijn ook de koeien met 
de laagste arbeidskosten.”

Excellent 91 en 100.000 kg melk. Dat is op zich al een super 
prestatie, maar toch moet Scooby-Duu dochter Nelly 487, 
sterkoe 1, de aandacht delen met een aantal stalgenotes die 
eveneens uiterst succesvol presteren. 

Nelly 483 is in de 6e lactatie en produceerde reeds 92.000 kg. Ze is 
sterkoe 1, maar bovenal excellent 93 en dat is een unicum op zich. 
Normaal gesproken is dit alleen weggelegd voor kampioenes van een 
grote show.  De Witboom Nelly 483, v. Watha haalde deze score op ei-
gen kracht.  “Dit is de beste koe die we ooit hebben gehad en ze wordt 
elk jaar beter”,  aldus een trotse Kees Versluis.
“Watha heeft een speciaal plekje in ons hart. De drie  Watha dochters 
waren alle zeer productieve klassekoeien met super type, uiers en be-
nen, maar bovenal zijn het geweldige fokkoeien.” 

Zo’n 30 jaar werken Arno en Melanie van Vliet met aAa en al bijna 20 
jaar loopt de samenwerking met Veecom, waarbij al haast vanaf het 
begin Optimate wordt toegepast. Uitgangspunt was meer lijn krijgen 
in de fokkerij en vast houden aan de gekozen strategie. Dat dit geen 
loze woorden zijn, bewijst nevenstaande foto. Hierop staat de bijna 
14-jarige Tugolo dochter R Bertha 243 met een levenstotaal van ruim 
110.000 kg melk. Naast haar, op volgorde van leeftijd, staan haar 6 
dochters van Ralstorm, allen geboren uit natuurlijke dracht, hetgeen 
op zich al uitzonderlijk is.
Wat daarnaast bijzonder is, is dat de oudste Ralstormdochter, als alles 
goed gaat, eind van het jaar ook de 100.000 kg vol zal maken. Opval-
lend is dat de zussen gemiddeld hoge lactatiewaarden scoren, terwijl 
zowel Tugolo en Ralstorm beide bepaald geen productieverervers wa-
ren. Dit schrijven Arno en Melanie toe aan een betere bouw van de 
koeien. R Bertha 243 en haar dochters: het ultieme resultaat van een 
jarenlange rechtlijnige fokkerijstrategie.   

Uniek zestal Ralstorm dochters bij VOF Van Vliet in Breukelen

Arno en Melanie van Vliet met R Bertha 243 en haar zes Ralstorm dochters

Balans en celgetal blijken cruciaal voor kaasgeschiktheid
KI Intermizoo in Italië doet in samenwerking met de universiteit 
van Padova al jaren onderzoek naar de kaasgeschiktheid van melk. 
Dit onderzoek heeft geleid tot een index die weergeeft wat de 
verschillende stieren wat kaasgeschiktheid betreft vererven. 
Kappa caseïne BB is van oudsher een van de kenmerken die een 
positieve invloed hebben op zowel het rendement van het proces 
als de kwaliteit van de kaas en voor het maken van oude kaas is 
de B variant zelfs noodzakelijk. Uit de onderzoeken blijkt echter 
dat er naast kappa caseïne BB veel meer zaken belangrijk zijn voor 
de kaasgeschiktheid. De bijgaande tabel laat stieren zien die erg 
hoog scoren voor kaasgeschiktheid terwijl ze niet de BB variant 
voor kappa caseïne vererven.
Opvallend is in de tabel dat vooral de stieren die uitgebalanceerd 
fokken het beste scoren. En het lijkt erop dat stieren die wat groter 
en grover fokken minder goed uit de bus komen.
Uitgebalanceerde koeien met een laag celgetal scoren het best en 
produceren (zo lijkt het) ook de meest uitgebalanceerde melk. 
De kaasgeschiktheid heeft naast laag celgetal vooral te maken 
met bijvoorbeeld de calcium/fosfor verhouding, zuurgraad en een 
aantal kenmerken waar de universiteit nog onderzoek naar doet.
Stieren als Prince en Disclosure zijn de voorbeelden van stierendie 
zonder de BB kappa caseïne super kaasgeschikt zijn, het zijn wel 
de stieren die duurzame gezonde koeien geven zonder extremen.

Wereldklasse bij maatschap Versluis-Den Otter in Ameide

Disclosure dochters, mts. Rijpkema, Broek   9602 kgM   4.63%V   3.73%E   LW 112

“We zijn blij verrast waar onze koeien toe in 
staat zijn, nu ze beter in balans zijn.”

Snelle vooruitgang bij familie Geurtsen uit Ruurlo
“Een hoge productie hebben we al jaren, maar vaarzen werden veel 
te smal”, zeggen Paul en Robin Geurtsen.  “We hebben meerdere 
paringsprogramma’s gebruikt van zowel landelijke als regionale be-
drijven die verzekerden dat met hun programma die dieren breder 
zouden worden. Dit lukte niet. De vaarzen bleven hoog en smal 
met de bijbehorende problemen.”
“De eerste lichting vaarzen uit de aAa en Veecom Optimate parin-
gen zijn wel zoals vooraf aangegeven: breed, beste kruizen en super 
makkelijk produceren. Meerdere  vaarzen geven rond de 40 kg en 
je ziet het er niet aan af. We melken door de achterbenen en er is 
een duidelijk verschil tussen de vaarzen van nu en die van voorheen. 

Het apparaat kan er nu veel makkelijker onder gehangen worden”.  
“Veecom adviseert niet de stier die op dat moment hot is, maar 
die stier die goed bij de koeien past, ook als dat een stier van de 
concurrent is. Naast dochters van Disclosure en Pirlo melken we 
dan ook super beste Big Spell dochters, met dank aan Stefan.”
“Momenteel gebruiken we Big Spell zoon FaWi Allegro, hij komt uit 
een Prince. Ook Prince dochters doen het bij ons ook goed, al zou 
je dat niet verwachten op papier, net zoals van de meeste stieren 
die eerder al werden genoemd. Maar dit past ons wel, die stieren 
die we voorheen gebruikten, waren op papier allemaal super, maar 
dat viel veel te vaak tegen. Daar hebben we van geleerd.”

Naast Watha heeft Goldfarm het super gedaan:  “Ook weer die klasse 
en kwaliteit, super frames, echt beste gezonde uiers en superieur in 
benen. Ook hierin herken je de kwaliteit van de koefamilie achter de 
stier.” Hessel geeft aan dat de zes Goldfarm dochters (zie foto links) 
ook nog ruim 110 LW scoren en de eerste drie vijfdekalfs Goldfarm 
dochters hebben resp. 92, 93 en 94 punten voor benen. 
Joost verheugt zich al weer op het moment waarop de Secretariat 
dochters, waarmee al de nodige keuringssuccessen zijn behaald, aan 
de melk komen.  “Op dit moment gebruiken we Sound System en we 
overwegen ook Galactico te gaan gebruiken. Dit doen we mede op 
basis van het enthousiasme van Veecom.”

De Witboom Nelly 483, vader Watha, EX 93, sterkoe 1, mts. Versluis-Den Otter

“Keuze voor aAa en Veecom pakt goed uit”

Stier Kaasgeschiktheid Kappa caseïne Beta caseïne
Armazen 115 BB A2/A2

FEZ 111 AA A2/A2

Prince 110 AB A1/A2

Disclosure 110 AA A1/A2

Sciaqua 110 AB A2/A2

Galactico 110 BB A2/A2

Comedy 110 BB A2/A2

De Goldfarm dochters van mts. Versluis-Den Otter

Marijke, Peter en Maurits Rijpkema met Disclosure dochter Bets 20

Maatschap Booij-Ottens uit Benneveld is niet alleen de fokker van 
de in Nederland zeer populaire en inmiddels dochtergeteste stier 
Double W Ranger. 
Ook Double W Rimini (aAa 516 v. Bahrain) komt uit Ricky 8 en is 
derhalve de halfbroer van Ranger. Rimini komt als jonge stier binnen-
kort beschikbaar in het testprogramma Veecom Kijk op Koeien.
“Het is niet de eerste keer dat we zaken doen met Veecom”, vertelt 
Willem. “We zijn enthousiaste aAa gebruikers. Het aanbod van Vee-
com is in de loop der jaren met grote regelmaat passend bij wat wij 
zoeken. We melken dan ook naar tevredenheid dochters van Prince, 
Goldfarm, Bagolino, Disclosure en Jovanotti. We vinden het dan ook 
erg leuk dat Veecom Double W Rimini gaat testen.
Wat de Ricky’s betreft: het zijn degelijke hardwerkende koeien met 
een spiertje. Een kenmerk van de familie is het extreem lage celgetal 
en de goede vruchtbaarheid.
Verder heeft de familie blijkbaar het vermogen de code 5 door te 
geven. Toen ik samen met Veecom Rimini als jong kalf voor het eerst 
bekeek, gaven de correcte uitgebalanceerde bouw en de attente uit-

Binnenkort: Double W Rimini, aAa 516, Bahrain x Snowfever   

Familie Booij-Ottens, met Goldfarm dochter Double W Eunique 121

straling ons al het idee dat we hier wederom te maken hadden met 
een code 5 stier, wellicht in combinatie met de 1 en de 6 en dat is 
wonderwel uitgekomen”, aldus Willem Booij.
 

Ruim 111.000 kg melk met maar liefst 5.43% vet en 3.75% eiwit. 
Hiervoor werd Tineke 37 van de familie Van den Bergh uit het Gro-
ningse Garmerwolde gehuldigd op 22 augustus. 
Deze zeer vitale Flagello dochter komt uit een Benson moeder en de 
paring is gemaakt op basis van het aAa systeem.  “Omdat we houden 
van vitale koeien die met behoud van conditie veel produceren, is 20 
jaar geleden de keuze gemaakt voor het aAa- systeem en de Veecom 
begeleiding. Onze koeien kunnen tegen een stootje en dat is handig 
als je weidegang toepast. Het mooie van koeien in balans is dat ze 
zowel bij een extensief als in een intensief systeem uitstekend functi-
oneren.”  
Het Veecom team complimenteert de familie met het vakmanschap 
om deze prestatie mogelijk te maken en uiteraard onze felicitaties!Familie Van den Bergh met Tineke 37

“Het wordt steeds duidelijker dat gezonde, uitgebalanceerde koeien 
met een laag celgetal de basis vormen voor kaas van topkwaliteit”, 
zegt kaasmaker John Klaver uit het Noord-Hollandse Winkel. “Wat 
dat betreft heeft onze keuze voor Veecom en aAa goed uitgepakt. 
Op basis van hun adviezen gebruiken we stieren met een hoge kaas-
geschiktheid bij voorkeur in combinatie met kappa caseïne BB en 
zo veel mogelijk A2/A2 stieren. We zijn dan ook blij met het Veecom 
testprogramma, met name de laatste lichting jonge stieren, waarin 
zowel ronde aAa codes als A2/A2 en BB kappa caseïne bovengemid-
deld voorkomen”, aldus de maker van diverse speciaalkazen.

Ruim 111.000kg melk met maar liefst 5.43 vet en 3.75 eiwit 

Alger Meekma
Foto’s Alger Meekma
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FaWi Caruso maakt het waar. 
Als vroege Malki-zoon uit de 
Jockobenge familie, bekend van 
o.a. Leko, hadden we hoge ver-
wachtingen van hem. 
Deze werden ruimschoots 
overtroffen toen hij eind vo-
rig jaar zijn debuut als fokstier 
maakte. Caruso imponeerde 
met solide productiecijfers, fraai 
exterieur, prima gezondheids-
kenmerken en een torenhoge 
levensduur. 
Wat meteen opvalt aan zijn 
dochters is het hoge kwaliteits-
niveau. Met achtereenvolgens 
Malki, Ramos , Laudan, Jocko en 
Mtoto in zijn afstamming mag 
dat overigens geen verrassing 
heten. Caruso’s zijn jeugdig, 
laatrijp en uitstekend gebouwd. 
Ze zijn fraai van rib en voor-
zien van stabiele, licht hellende 
kruizen. De Caruso dochters 

Caruso  aAa 156324   Malki x Ramos x Laudan

Caruso dochter Trix 95, mts. Thijert-Schutte, Deurningen

Berico dochter Sikkema 69, mts. Schreur-Bouma, Ouwster-Nijega

Berico  aAa 615243   D-Mason x Goldwyn x Titanic
Zo’n 6 jaar geleden viel ons oog 
op de jonge Italiaanse stier Be-
rico, die met Mason x Goldwyn 
x Titanic x Ford x Schering een 
unieke bloedvoering en met 615 
een al even unieke aAa-code 
had. Aansprekend was ook de 

Kans of bedreiging?

Veecom Team

solide Italiaanse koefamilie waar-
uit hij afkomstig was. Nu, met 
derdekalfs Nederlandse doch-
ters kunnen we gerust stellen 
dat Berico z’n sporen wel heeft 
verdiend. Hij toont zich een zeer 
consistente vererver van fijnvel-

lige, robuuste kwaliteitskoeien. 
Ze produceren gemakkelijk 
veel melk en houden daarbij de 
conditie goed vast, hetgeen een 
positieve invloed heeft op de 
laatrijpheid. Wat opvalt zijn de 
goed gevormde, brede kruizen 
met centrale draaiers. 
De kwalitatief goede benen wor-
den prima gebruikt. De uiers zijn 
goed opgehangen, van prima 
kwaliteit en uitermate geschikt 
voor robotmelkingen. 
Op het gebied van gezondheids-
kenmerken laat Berico geen 
steken vallen. Berico’s bevallen 
goed; veehouders die zijn doch-
ters melken, gebruiken hem 
opnieuw. Hij geeft een gewel-
dige mix van kwaliteit, balans en 
kracht/stijl, wat zoveel koeien nu 
zo nodig hebben. 
Berico is gewoon de goede stier 
op het juiste moment.

Sinds de vorige uitgave van 
de Veecommunicatie is er in 
12 maanden veel gebeurd. 
De boerenprotesten, de 
Corona perikelen. Soms ver-
geet je even dat we ons vee 
verbetering als belangrijkste 
taak hebben gesteld.
Vanuit Veecom steken we 
de nodige tijd en energie in 
het voorlichten van media, 
politiek en maatschappij 
wanneer het over belang-
rijke zaken aangaande onze 
sector gaat. Toch is het van 
belang daarbij te voorkomen 
dat negatieve zaken de 
gedachten gaan bepalen.
Het is belangrijk voor ons 
allen dat we naast de bedrei-
gingen ook  de kansen en 
de uitdagingen blijven zien. 
Werken aan nieuwe doelen 
maakt  het vak voor u en 
voor ons weer leuk. Wat 
dat betreft zijn we erg blij 
met de mooie reportages 
in deze uitgave van de 
Veecommunicatie. Met name 
de Mts. Rijpkema die vrijwel 
ieder dieptepunt in de laatste 
20 jaar heeft aangegrepen 
om van te leren of om ver-
anderingen door te voeren 
die op termijn tot succes 
leiden. Ook de fantastische 
kwaliteitskoeien van de Fam. 
Versluis vormen een inspira-
tiebron voor velen. Op beide 
bedrijven zijn vakmanschap, 
passie en handelen volgens 
je eigen gevoel de basis van 
het succes. We wensen u veel 
leesplezier en aansluitend 
arbeidsvreugde.

1

hebben geweldige uiers; sterk 
aangehecht en van uitstekende 
kwaliteit. De iets kromme benen 
worden goed gebruikt, waarbij 
de klauwen best zijn. 
Caruso’s zwaren behoorlijk uit 
gedurende de eerste lactatie, 

en als tweedekalfs weten ze 
zich flink te verbeteren. Ook 
hier blijkt de appel dus niet ver 
van de boom te vallen. Zoekt u 
derhalve levensduur, laatrijpheid, 
kwaliteit en gezondheid, dan is 
Caruso een logische keus. 

5

Galactico is een stempelstier. Dat wil zeggen dat hij een constant 
en consequent verervingspatroon ten toon spreidt.  Dit komt het 
resultaat ten goede. Je weet wat je aan Galactico hebt.
Vanaf de eerste dochterinspectie waren we overtuigd van zijn 
constante kwaliteit. Het zijn jeugdige, laatrijpe dieren met veel 
hardheid in het skelet, en groeien uit tot imponerende koeien 
met veel klasse. 
De vast aangehechte kwaliteitsuiers zijn voorzien van een goede 
ophangband en iets lange, goed geplaatste spenen. De sterke 
bovenbouw wordt gevolgd door een breed en licht hellend kruis. 
De benen zijn ideaal van stand, hard en droog en worden super 
gebruikt. Ook de klauwen zijn best. Galactico brengt vrouwelijk-
heid en ras in de koeien en treedt hiermee in de voetsporen van 
de stier Goldfarm. Deze super-allrounder is A2/A2-stier en heeft 
BB voor kappa-caseïne. 

Twee jaar geleden zijn we gestart met de import van Sciaqua 
sperma, en nu al is hij niet meer weg te denken uit ons stie-
renpakket. Hij heeft als basis een diepe Italiaanse koefamilie die 
gekenmerkt wordt door middelgrote koeien met veel levensduur. 
In de vaderlijn komen we Cashmoney, Twist, Fibrax en Demand 
tegen; echt outcross derhalve. 
Sciaqua- dochters zijn koeien zoals wij ze graag zien: middelgrote, 
stabiele kwaliteitskoeien. De brede muilen, ruime voorhanden en 
ronde ribben zorgen voor veel balans in het skelet. Wat Sciaqua’s 
bovenal kenmerkt is een surplus aan kwaliteit. De fijne, harde, droge 
benen zijn iets krom van stand en worden uitstekend gebruikt. 
De uiers zijn super vast aangehecht, vierkant en van prima kwa-
liteit. Sciaqua heeft naast prima productie- en exterieurcijfers 
uitstekende fokwaarden voor celgetal en vruchtbaarheid. Hij is 
A2/A2-stier, zeer geschikt voor pinken en heeft een vlotte melk-
baarheid. Sciaqua is bovendien één van de hoogste stieren voor 
kaasgeschiktheidsindex.  Sciaqua is breed getalenteerd en biedt 
ruime gebruiksmogelijkheden. 

aAa 513        Cashmoney x Twist x FibraxSciaqua

Sciaqua dochter Folle

Parallel P is een nieuwe stier in ons aanbod en een waar produc-
tiekanon. Met meer dan 2000 kg melk behoort hij tot de hoogste 
dochtergeteste stieren voor kg melk. Maar Parallel heeft meer 
pijlen op z’n boog. Hij beschikt ook over een foutloze onderbalk. 
De extreme productiecijfers gaan gepaard met goede noteringen 
voor zowel celgetal als vruchtbaarheid. Bovenstaande cijfers leveren 
hem een topnotering op in de Italiaanse indexlijst. 
Parallel is daarbij heterozygoot hoornloos, waardoor hij tot één 
van de beste stieren wereldwijd in het hoornloze segment gere-
kend kan worden. Hierdoor worden z’n mogelijkheden verruimd. 
Een 5-stier met veel melk, heterozygoot hoornloos, geschikt voor 
pinken en vrij van Maikbloed is zeldzaam en biedt dus ruime ge-
bruiksmogelijkheden. 

aAa 531    Powerball x Supersire x SuperParallel

Parallel dochter Lolta

aAa 132   Galaxy x Bookem x ShottleGalactico

Galactico dochter Fasana

Daarnaast valt het op dat de bij opleg gewo-
nere INRA  kalveren in tegenstelling tot de 
BB  niet of nauwelijks terug te vinden zijn 
bij de groep met de minste slachtresultaten.
Dit geeft vertrouwen, met deze wetenschap 
kunnen de momenteel aangekochte kalve-
ren eerder in een hogere kwaliteitsklasse 
vallen. Dit zal bij evenredige kwaliteit leiden 
tot uitbetaling van INRA gelijk aan BWB.

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 (Br, L, Zl, België)
Kim Jaspers (Br, Dld)
Erich Frauenkron (België)

wimdeboer@veecom.nl
sakevandergoot@veecom.nl
erjanvanloo@veecom.nl
stefantemming@veecom.nl
rickschilder@veecom.nl
gerbertengelen@veecom.nl
kimjaspers@veecom.nl
erich.frauenkron@yahoo.de

tel. 06 54353844
tel. 06 54216839
tel. 06 48263144
tel. 06 11264158
tel. 06 27140642
tel. 06 12103799
tel. 06 28248631
tel 32475405538

MKD Driehoek is een samenwerking tus-
sen melkveehouders en kalverhouders om 
samen met behulp van een terugkoppe-
ling van de resultaten de diergezondheid 
te verbeteren.
Jan Willem Brouwer van de MKD over de 
ervaringen met het INRA ras.:
“Bij MKD worden de kalveren van de melk-
veehouder op het bedrijf gewogen en direct 

MKD Driehoek tevreden over eerste resultaten INRA 95 kalveren
geclassificeerd. Zodoende is ook direct dui-
delijk wat de veehouder uitbetaald krijgt.
De eerste INRA-kalveren vielen op door 
hun kleur en levendigheid. En werden deels 
door onbekendheid wat verschillend inge-
schaald.
Nu de eerste slachtresultaten bekend zijn 
zien we dat de INRA’s goed met de Belgisch 
Blauwe kalveren mee kunnen.

Albrecht Finnema uit Warstiens:
“Na gestopt te zijn met Belgische Blauwen ben ik weer begonnen 
met INRA 95. Nu zijn we 60 kalveren verder en ik kan zeker 
bevestigen dat verkooppraat klopt!  

Vlotte geboorte en opvallend vitale kalveren. Het is een lust om 
ze drinken te geven! De opbrengst is gelijk of net iets minder 
dan BWB, maar bevruchting, geboorte en vitaliteit maken dat 
voor mij meer dan goed! Blijf ze daarom ook volop inzetten!” 

Allrounder op hoog niveau, zo hebben we Comedy al eens gety-
peerd, en niets blijkt minder waar. Liet hij bij z’n debuut al klinkende 
cijfers noteren, sindsdien is zijn niveau door enorme persistentie 
en laatrijpheid alleen maar omhoog gegaan. Een ontwikkeling die 
wij van groot belang achten en waar wij de stieren nadrukkelijk 
op selecteren. Commander-zoon Comedy heeft veel te bieden: 
allereerst noteert hij naast een flinke melkplas prima gehalten. 
Ook het exterieur is van hoog niveau. Comedy’s zijn meer breed 
dan groot, en zwaren behoorlijk uit van vaars naar tweedekalfs. Als 
twenter maken ze indruk door hun sterke bouw en melkdrang. Het 
beenwerk is uitstekend, zowel kwalitatief als in gebruik. Comedy’s 
hebben hele goede uiers, die zeer geschikt zijn voor robotmelkin-
gen. De brede kruizen zijn soms iets kort.  Voor gezondheidsken-
merken scoort Comedy heel goed. De vlotte melkbaarheid, A2/
A2 en BB en een hoge score voor kaasgeschiktheid maken hem 
zeer compleet en passend op onder meer Disclosure dochters. 

aAa 135    Commander x Epic x MOMComedy

Comedy dochter Fiasca

Melkveehouder over INRA 95

Expression van de Plashoeve:
Expression van de Plashoeve is een Ugo-
zoon. Stier Ugo staat voor geboortegemak 
gepaard aan kwaliteit en vlotte groei. 
Expression is het 8e kalf van een geweldig 
goede moeder. De koefamilie van Expres-
sion heeft succesvolle stieren als Dorus en 
de halfbroef van Expression, Elk 41 voort-
gebracht. Expression is een aansprekende 
stier met een brede voorhand, sprekende 
kop en fijne, harde botten. Expression is 
naar verwachting een stier die vlotte ge-
boortes paart aan veel kwaliteit.

Hoewel de belangstelling voor INRA 95 
groeit, blijft er zeker voldoende markt 
voor bovengemiddeld goede Belgische 
Witblauwen. Naast de uitzonderlijk goede 
oudgediende D’Aubremee heeft Veecom 
sinds kort de beschikking over 2 nieuwe 
bijzonder beste BWB stieren. Beide stieren 
zijn gefokt door de gebroeders Morsink, 
eigenaren van de Plashoeve, één van de 
meest gerenommeerde fokkers, nadruk-
kelijk fokkend op natuurlijke geboortes bij 
de BWB, met stieren als Elk 41, Bruno, Rian 
18 en Dorus als bekende namen.

Twee nieuwe Belgische Witblauwen: Ribeye en Expression van de Plashoeve
Ribeye van de Plashoeve:
Onze nieuwe stier Ribeye van de Plashoeve 
stamt uit de Ria familie waaruit onder an-
dere de stieren Rian 18 en Rian 23 zijn 
voortgekomen. Stieren uit de Ria familie 
staan vrijwel zonder uitzondering borg voor 
lichte geboortes.
Op basis van de afstamming, de korte draag-
tijd en de kennis van de gebroeders Morsink 
omtrent de koefamilie is de verwachting 
dat we van Ribey lichte geboortes kunnen 
verwachten. Ribeye is een zeer correct ge-
bouwde lange stier met beste benen.

Het is naar ons idee belangrijk doelen te stellen die motiverend werken. Fokkerij maakt dit mogelijk: aan de opbrengstkant middels het 
fokken op goede gehaltes, kaasgeschiktheid, het streven naar A2/A2 melk en het verlagen van celgetal. Aan de kostenkant middels het 
verlagen van celgetal, verhogen van de vruchtbaarheid en levensduur, resulterend in een lagere kostprijs en lagere arbeidskosten. Het is 
zaak om in deze roerige tijd de zaken die goed gaan en tot arbeidsvreugde leiden te koesteren. U kunt op ons rekenen.

Toekomstperspectief en arbeidsvreugde

INRA 95 stier Mexplor
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Als vroege Malki-zoon uit de 
Jockobenge familie, bekend van 
o.a. Leko, hadden we hoge ver-
wachtingen van hem. 
Deze werden ruimschoots 
overtroffen toen hij eind vo-
rig jaar zijn debuut als fokstier 
maakte. Caruso imponeerde 
met solide productiecijfers, fraai 
exterieur, prima gezondheids-
kenmerken en een torenhoge 
levensduur. 
Wat meteen opvalt aan zijn 
dochters is het hoge kwaliteits-
niveau. Met achtereenvolgens 
Malki, Ramos , Laudan, Jocko en 
Mtoto in zijn afstamming mag 
dat overigens geen verrassing 
heten. Caruso’s zijn jeugdig, 
laatrijp en uitstekend gebouwd. 
Ze zijn fraai van rib en voor-
zien van stabiele, licht hellende 
kruizen. De Caruso dochters 

Caruso  aAa 156324   Malki x Ramos x Laudan

Caruso dochter Trix 95, mts. Thijert-Schutte, Deurningen

Berico dochter Sikkema 69, mts. Schreur-Bouma, Ouwster-Nijega

Berico  aAa 615243   D-Mason x Goldwyn x Titanic
Zo’n 6 jaar geleden viel ons oog 
op de jonge Italiaanse stier Be-
rico, die met Mason x Goldwyn 
x Titanic x Ford x Schering een 
unieke bloedvoering en met 615 
een al even unieke aAa-code 
had. Aansprekend was ook de 
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Veecom Team

solide Italiaanse koefamilie waar-
uit hij afkomstig was. Nu, met 
derdekalfs Nederlandse doch-
ters kunnen we gerust stellen 
dat Berico z’n sporen wel heeft 
verdiend. Hij toont zich een zeer 
consistente vererver van fijnvel-

lige, robuuste kwaliteitskoeien. 
Ze produceren gemakkelijk 
veel melk en houden daarbij de 
conditie goed vast, hetgeen een 
positieve invloed heeft op de 
laatrijpheid. Wat opvalt zijn de 
goed gevormde, brede kruizen 
met centrale draaiers. 
De kwalitatief goede benen wor-
den prima gebruikt. De uiers zijn 
goed opgehangen, van prima 
kwaliteit en uitermate geschikt 
voor robotmelkingen. 
Op het gebied van gezondheids-
kenmerken laat Berico geen 
steken vallen. Berico’s bevallen 
goed; veehouders die zijn doch-
ters melken, gebruiken hem 
opnieuw. Hij geeft een gewel-
dige mix van kwaliteit, balans en 
kracht/stijl, wat zoveel koeien nu 
zo nodig hebben. 
Berico is gewoon de goede stier 
op het juiste moment.

Sinds de vorige uitgave van 
de Veecommunicatie is er in 
12 maanden veel gebeurd. 
De boerenprotesten, de 
Corona perikelen. Soms ver-
geet je even dat we ons vee 
verbetering als belangrijkste 
taak hebben gesteld.
Vanuit Veecom steken we 
de nodige tijd en energie in 
het voorlichten van media, 
politiek en maatschappij 
wanneer het over belang-
rijke zaken aangaande onze 
sector gaat. Toch is het van 
belang daarbij te voorkomen 
dat negatieve zaken de 
gedachten gaan bepalen.
Het is belangrijk voor ons 
allen dat we naast de bedrei-
gingen ook  de kansen en 
de uitdagingen blijven zien. 
Werken aan nieuwe doelen 
maakt  het vak voor u en 
voor ons weer leuk. Wat 
dat betreft zijn we erg blij 
met de mooie reportages 
in deze uitgave van de 
Veecommunicatie. Met name 
de Mts. Rijpkema die vrijwel 
ieder dieptepunt in de laatste 
20 jaar heeft aangegrepen 
om van te leren of om ver-
anderingen door te voeren 
die op termijn tot succes 
leiden. Ook de fantastische 
kwaliteitskoeien van de Fam. 
Versluis vormen een inspira-
tiebron voor velen. Op beide 
bedrijven zijn vakmanschap, 
passie en handelen volgens 
je eigen gevoel de basis van 
het succes. We wensen u veel 
leesplezier en aansluitend 
arbeidsvreugde.

1

hebben geweldige uiers; sterk 
aangehecht en van uitstekende 
kwaliteit. De iets kromme benen 
worden goed gebruikt, waarbij 
de klauwen best zijn. 
Caruso’s zwaren behoorlijk uit 
gedurende de eerste lactatie, 

en als tweedekalfs weten ze 
zich flink te verbeteren. Ook 
hier blijkt de appel dus niet ver 
van de boom te vallen. Zoekt u 
derhalve levensduur, laatrijpheid, 
kwaliteit en gezondheid, dan is 
Caruso een logische keus. 

5

Galactico is een stempelstier. Dat wil zeggen dat hij een constant 
en consequent verervingspatroon ten toon spreidt.  Dit komt het 
resultaat ten goede. Je weet wat je aan Galactico hebt.
Vanaf de eerste dochterinspectie waren we overtuigd van zijn 
constante kwaliteit. Het zijn jeugdige, laatrijpe dieren met veel 
hardheid in het skelet, en groeien uit tot imponerende koeien 
met veel klasse. 
De vast aangehechte kwaliteitsuiers zijn voorzien van een goede 
ophangband en iets lange, goed geplaatste spenen. De sterke 
bovenbouw wordt gevolgd door een breed en licht hellend kruis. 
De benen zijn ideaal van stand, hard en droog en worden super 
gebruikt. Ook de klauwen zijn best. Galactico brengt vrouwelijk-
heid en ras in de koeien en treedt hiermee in de voetsporen van 
de stier Goldfarm. Deze super-allrounder is A2/A2-stier en heeft 
BB voor kappa-caseïne. 

Twee jaar geleden zijn we gestart met de import van Sciaqua 
sperma, en nu al is hij niet meer weg te denken uit ons stie-
renpakket. Hij heeft als basis een diepe Italiaanse koefamilie die 
gekenmerkt wordt door middelgrote koeien met veel levensduur. 
In de vaderlijn komen we Cashmoney, Twist, Fibrax en Demand 
tegen; echt outcross derhalve. 
Sciaqua- dochters zijn koeien zoals wij ze graag zien: middelgrote, 
stabiele kwaliteitskoeien. De brede muilen, ruime voorhanden en 
ronde ribben zorgen voor veel balans in het skelet. Wat Sciaqua’s 
bovenal kenmerkt is een surplus aan kwaliteit. De fijne, harde, droge 
benen zijn iets krom van stand en worden uitstekend gebruikt. 
De uiers zijn super vast aangehecht, vierkant en van prima kwa-
liteit. Sciaqua heeft naast prima productie- en exterieurcijfers 
uitstekende fokwaarden voor celgetal en vruchtbaarheid. Hij is 
A2/A2-stier, zeer geschikt voor pinken en heeft een vlotte melk-
baarheid. Sciaqua is bovendien één van de hoogste stieren voor 
kaasgeschiktheidsindex.  Sciaqua is breed getalenteerd en biedt 
ruime gebruiksmogelijkheden. 

aAa 513        Cashmoney x Twist x FibraxSciaqua

Sciaqua dochter Folle

Parallel P is een nieuwe stier in ons aanbod en een waar produc-
tiekanon. Met meer dan 2000 kg melk behoort hij tot de hoogste 
dochtergeteste stieren voor kg melk. Maar Parallel heeft meer 
pijlen op z’n boog. Hij beschikt ook over een foutloze onderbalk. 
De extreme productiecijfers gaan gepaard met goede noteringen 
voor zowel celgetal als vruchtbaarheid. Bovenstaande cijfers leveren 
hem een topnotering op in de Italiaanse indexlijst. 
Parallel is daarbij heterozygoot hoornloos, waardoor hij tot één 
van de beste stieren wereldwijd in het hoornloze segment gere-
kend kan worden. Hierdoor worden z’n mogelijkheden verruimd. 
Een 5-stier met veel melk, heterozygoot hoornloos, geschikt voor 
pinken en vrij van Maikbloed is zeldzaam en biedt dus ruime ge-
bruiksmogelijkheden. 

aAa 531    Powerball x Supersire x SuperParallel

Parallel dochter Lolta

aAa 132   Galaxy x Bookem x ShottleGalactico

Galactico dochter Fasana

Daarnaast valt het op dat de bij opleg gewo-
nere INRA  kalveren in tegenstelling tot de 
BB  niet of nauwelijks terug te vinden zijn 
bij de groep met de minste slachtresultaten.
Dit geeft vertrouwen, met deze wetenschap 
kunnen de momenteel aangekochte kalve-
ren eerder in een hogere kwaliteitsklasse 
vallen. Dit zal bij evenredige kwaliteit leiden 
tot uitbetaling van INRA gelijk aan BWB.

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

website: www.veecom.nl
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9626 AP Schildwolde
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Stefan Temming (Gld, Tw-Z)
Rick Schilder (N-H, Fr-NW)
Gerbert Engelen (Br, L, Zl, België)
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tel. 06 54353844
tel. 06 54216839
tel. 06 48263144
tel. 06 11264158
tel. 06 27140642
tel. 06 12103799
tel. 06 28248631
tel 32475405538

MKD Driehoek is een samenwerking tus-
sen melkveehouders en kalverhouders om 
samen met behulp van een terugkoppe-
ling van de resultaten de diergezondheid 
te verbeteren.
Jan Willem Brouwer van de MKD over de 
ervaringen met het INRA ras.:
“Bij MKD worden de kalveren van de melk-
veehouder op het bedrijf gewogen en direct 

MKD Driehoek tevreden over eerste resultaten INRA 95 kalveren
geclassificeerd. Zodoende is ook direct dui-
delijk wat de veehouder uitbetaald krijgt.
De eerste INRA-kalveren vielen op door 
hun kleur en levendigheid. En werden deels 
door onbekendheid wat verschillend inge-
schaald.
Nu de eerste slachtresultaten bekend zijn 
zien we dat de INRA’s goed met de Belgisch 
Blauwe kalveren mee kunnen.

Albrecht Finnema uit Warstiens:
“Na gestopt te zijn met Belgische Blauwen ben ik weer begonnen 
met INRA 95. Nu zijn we 60 kalveren verder en ik kan zeker 
bevestigen dat verkooppraat klopt!  

Vlotte geboorte en opvallend vitale kalveren. Het is een lust om 
ze drinken te geven! De opbrengst is gelijk of net iets minder 
dan BWB, maar bevruchting, geboorte en vitaliteit maken dat 
voor mij meer dan goed! Blijf ze daarom ook volop inzetten!” 

Allrounder op hoog niveau, zo hebben we Comedy al eens gety-
peerd, en niets blijkt minder waar. Liet hij bij z’n debuut al klinkende 
cijfers noteren, sindsdien is zijn niveau door enorme persistentie 
en laatrijpheid alleen maar omhoog gegaan. Een ontwikkeling die 
wij van groot belang achten en waar wij de stieren nadrukkelijk 
op selecteren. Commander-zoon Comedy heeft veel te bieden: 
allereerst noteert hij naast een flinke melkplas prima gehalten. 
Ook het exterieur is van hoog niveau. Comedy’s zijn meer breed 
dan groot, en zwaren behoorlijk uit van vaars naar tweedekalfs. Als 
twenter maken ze indruk door hun sterke bouw en melkdrang. Het 
beenwerk is uitstekend, zowel kwalitatief als in gebruik. Comedy’s 
hebben hele goede uiers, die zeer geschikt zijn voor robotmelkin-
gen. De brede kruizen zijn soms iets kort.  Voor gezondheidsken-
merken scoort Comedy heel goed. De vlotte melkbaarheid, A2/
A2 en BB en een hoge score voor kaasgeschiktheid maken hem 
zeer compleet en passend op onder meer Disclosure dochters. 

aAa 135    Commander x Epic x MOMComedy

Comedy dochter Fiasca

Melkveehouder over INRA 95

Expression van de Plashoeve:
Expression van de Plashoeve is een Ugo-
zoon. Stier Ugo staat voor geboortegemak 
gepaard aan kwaliteit en vlotte groei. 
Expression is het 8e kalf van een geweldig 
goede moeder. De koefamilie van Expres-
sion heeft succesvolle stieren als Dorus en 
de halfbroef van Expression, Elk 41 voort-
gebracht. Expression is een aansprekende 
stier met een brede voorhand, sprekende 
kop en fijne, harde botten. Expression is 
naar verwachting een stier die vlotte ge-
boortes paart aan veel kwaliteit.

Hoewel de belangstelling voor INRA 95 
groeit, blijft er zeker voldoende markt 
voor bovengemiddeld goede Belgische 
Witblauwen. Naast de uitzonderlijk goede 
oudgediende D’Aubremee heeft Veecom 
sinds kort de beschikking over 2 nieuwe 
bijzonder beste BWB stieren. Beide stieren 
zijn gefokt door de gebroeders Morsink, 
eigenaren van de Plashoeve, één van de 
meest gerenommeerde fokkers, nadruk-
kelijk fokkend op natuurlijke geboortes bij 
de BWB, met stieren als Elk 41, Bruno, Rian 
18 en Dorus als bekende namen.

Twee nieuwe Belgische Witblauwen: Ribeye en Expression van de Plashoeve
Ribeye van de Plashoeve:
Onze nieuwe stier Ribeye van de Plashoeve 
stamt uit de Ria familie waaruit onder an-
dere de stieren Rian 18 en Rian 23 zijn 
voortgekomen. Stieren uit de Ria familie 
staan vrijwel zonder uitzondering borg voor 
lichte geboortes.
Op basis van de afstamming, de korte draag-
tijd en de kennis van de gebroeders Morsink 
omtrent de koefamilie is de verwachting 
dat we van Ribey lichte geboortes kunnen 
verwachten. Ribeye is een zeer correct ge-
bouwde lange stier met beste benen.

Het is naar ons idee belangrijk doelen te stellen die motiverend werken. Fokkerij maakt dit mogelijk: aan de opbrengstkant middels het 
fokken op goede gehaltes, kaasgeschiktheid, het streven naar A2/A2 melk en het verlagen van celgetal. Aan de kostenkant middels het 
verlagen van celgetal, verhogen van de vruchtbaarheid en levensduur, resulterend in een lagere kostprijs en lagere arbeidskosten. Het is 
zaak om in deze roerige tijd de zaken die goed gaan en tot arbeidsvreugde leiden te koesteren. U kunt op ons rekenen.

Toekomstperspectief en arbeidsvreugde

INRA 95 stier Mexplor




