YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

© Elly Geverink

BZ 639 Anna (50%FLV – 50%HF)

Prod. 2.01 305 d 8.240kg 4,70% vet 3,60% eiwit LW117+ (vsp)

Vader: Rumba

Eig. Melkveeproefbedrijf Nij Bosma Zathe, Boksum

•

Veehouders met ervaringen over inkruisen

•

Laatste nieuwtjes

•

Alle Fleckvieh, Scandinavisch Roodbont en Brown Swiss stieren

•

Geld verdienen met koeien melken
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Met inkruisen blijft er onder
de streep meer geld over!
Na de piek in de melkprijs van vorig jaar staat
de melkveehouderij nu weer met de beide
benen op de grond. Als melkveehouder blijft
het zaak om de kosten in de hand te houden.
Dit is juist iets waar we de laatste tien jaar
niet in slaagden. De kosten lopen juist ieder
jaar iets verder op.
De veestapel en de grond is de spil van uw
bedrijf. Koeien melken is feitelijk niets anders
dan tegen zo laag mogelijke kosten het
voer van uw land tot rendement te brengen.
Inkruisen maakt dit proces winstgevender!
Door het melken van kruislingen krijgt u een
veestapel die tegen lagere kosten minimaal
dezelfde opbrengsten geeft.
Wanneer u begint met inkruisen, moet u
eigenlijk nooit meer raszuivere koeien gaan
melken. Dit is wel even wennen in een wereld
die tot voor kort werd gedomineerd door
raszuivere koeien, maar wanneer u eenmaal
de kracht van kruislingen ervaart, dan wilt

u nooit meer anders! Op pagina 10 kunt u
lezen hoe dit het beste kan.
Kruislingen zijn veel weerbaarder tegen
ziekten en tegenslag. Hierdoor wordt het
veel eenvoudiger voor u om de veestapel
te managen. Inmiddels zijn er duizenden
Fleckvieh-kruislingen die de eerste lactatie
hebben afgesloten. Een rondje langs
de veehouders leert ons dat de vaarzen
gemiddeld nagenoeg een evenhoge
lactatiewaarde hebben als de zuivere
Holsteins! Voor de Scandinavisch Roodbonteen Brown Swiss-kruislingen zijn de resultaten
vergelijkbaar. Het grote verschil zit echter
in de vruchtbaarheid en gezondheid, die
significant beter zijn. Hierdoor heeft men veel
minder problemen met de koeien en minder
uitval. Kortom: Inkruisen geeft meer inkomen
en grotere arbeidsvreugde!
Het is gebleken dat inkruisen inmiddels fors
toeneemt. Overigens niet alleen in Nederland.

Wist u dat 30% van de melkveehouders in
Israël Noors Roodbont gebruikt?
Uiteraard wil geen enkele fokkerijorganisatie
’nee’ verkopen en daarom heeft inmiddels
iedereen stieren voor inkruisen op de kaart
gezet. Let wel op: inkruisen moet wel goed
gebeuren! Het is zaak om een goed plan te
hebben, waarbij u de juiste rassen en stieren
combineert.

Xsires is de enige èchte specialist
in inkruisen!

Henk Schoonvelde en Hans Kerkhof

Ervaringen met kruislingen
Vijf top kruislingen bij Mts. Kuper in
Vlagtwedde
Toen een aantal jaren geleden het inkruisen populair begon te worden, is Mts. Kuper er
ook heel voorzichtig mee begonnen. ‘Verlies van productie was onze grootste angst op
dat moment’, zo vertelt Aike.
Aike melkt samen met zijn broer Wubbe zo’n 75 koeien met een gemiddelde productie
van 8.500 kg. Het bedrijf zit ruim in het ruwvoer en elk jaar wordt een gedeelte van
het land verhuurd voor aardappelland. Het rantsoen bestaat uit 70% gras, 30% mais/
bierborstel en een matige krachtvoergift om de krachtvoerkosten op een laag niveau
te houden.
Aike werkt daarnaast nog 3 dagen per week bij Dienst Regelingen in Assen.
‘De vruchtbaarheid van onze koeien liet nog wel eens te wensen over ondanks
een uitgekiend rantsoen’, zo vervolgt hij. ‘We hadden gehoord van het geweldig
bevruchtend vermogen van het Fleckviehras. Daarom hebben we besloten om onze
slecht dragende koeien een kans te geven met Fleckviehsperma.’ K.I. Service Clemens
heeft toen een aantal van deze koeien geïnsemineerd met Rumba. Dit werkte perfect
en het heeft geresulteerd in een aantal Rumba-vaarskalveren. Inmiddels zijn er 5 van
aan de melk gekomen. Deze 5 Rumba-dochters produceren allen bovengemiddeld.
Ze hebben een gemiddelde lactatiewaarde van 111,4!
‘Het lijkt erop dat de kruislingen bijzonder goed op ons bedrijf passen, want ze
verwerken veel ruwvoer en doen het prima met een lage krachtvoergift zonder dat
dit ten koste gaat van de gezondheid.’
Een ander bijzonder prettig bijkomend aspect is de vruchtbaarheid. Er waren maar 6
rietjes (Scan. Rb.) nodig om ze alle 5 drachtig te krijgen, oftewel 1,2 rietje per dracht!
De gemiddelde verwachte tussenkalftijd bedraagt van deze 5 vaarzen 328 dagen!
En dit uit moeders die zeker niet uitblinken in vruchtbaarheid. Dit bewijst maar weer
eens wat voor grote stap voorwaarts je in één keer kunt maken met inkruisen.
Stieren die momenteel gebruikt worden, zijn Rau, Rorb en Rotax.

Betsie 75
mv: Lord Lily
prod. 2.01 305d 8.002 kg 4,75% 3,63% LW116 vsp

Willeke 60
mv: Willems Hoeve Wave
prod. 2.01 305d 7.828 kg 4,23% 3,46% LW109 vsp

Familie Pol zeer enthousiast over aankoop
De familie Pol runt een melkveehouderijbedrijf in het
Drentse Ruinerwold. Het bedrijf telt 100 melkkoeien
en de gemiddelde productie bedraagt: 8.700kg
4.09% 3.35%
Begin dit jaar kwamen, door de bedrijfsbeëindiging
van de familie Moons in Linde, een aantal
kruislingvaarzen te koop. Omdat de laatste tijd zo
ontzettend veel over inkruisen wordt gesproken,
besloot de familie Pol de proef maar eens op de
som te nemen. Ze wilden er dan ook wel eens eentje
melken. Ze besloten om een verse Rumba-vaars te
kopen. Vanaf het begin zijn ze razend enthousiast
over de vaars. ‘Ze is zeer actief, a
 ltijd als eerste aan
het voerhek, als eerste in de melkstal en super in de
omgang!’, aldus de familie Pol.

Antje 62 v: Rumba
Prod: 2.01 305d 8.354kg 4,70% 3,58% LW125 vsp
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Sinds deze ervaringen komt het overgrote deel van
de tochtige koeien onder een Xsires Fleckviehstier.
De stierkeuze wordt hoofdzakelijk bepaald door
aAa. Op de Holstein-pinken komt een Scandinavisch
Roodbonte stier.
Het grootste mirakel tot dusver is de vruchtbaarheid
van het sperma. Van de eerste 28 rietjes Rau die
gebruikt werden, zijn er maar liefst 25 koeien drachtig!
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Xsires nieuwtjes

Brown Swiss

Xsires nieuwtjes

Brown swiss

Nieuwe proefstier: DUDLEY

(ZEUS x VINOZAK)

• Moeder gemiddeld over 4 lijsten
11.000 kg melk met 4% eiwit

• Top exterieur: verschillende

Altijd al een bedrijfsbord willen hebben met uw eigen favoriete foto?
Xsires regelt het graag voor u. Heeft u een mooie, geschikte foto die u op het bedrijfsbord
wilt hebben? Mail deze gerust door naar info@xsires.com. Geen foto?
Geen probleem, Xsires heeft
verschillende mooie koeien-foto’s die
geschikt zijn voor uw weersbestendige
bedrijfsbord.
Materiaal: Trespa 6mm
Formaat:
95 x 65 cm
Prijs:
€ 95,- excl btw
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Xsires.

malen kampioen op Duitse
shows.

Fleckvieh-proef
In de zomer van 2005 is Xsires i.s.m. de ASG in Lelystad de Fleckvieh kruisingsproef gestart.
Ca. 200 zuivere Holstein dieren worden vergeleken met ca. 200 FLV x HF kruislingen.
Deze dieren worden op diverse kenmerken met elkaar vergeleken zoals alle productiekenmerken, vruchtbaarheid, celgetal en nog veel meer. De oudste vaarzen uit deze proef
hebben inmiddels hun eerste lactatie afgesloten. De eerste indrukken zijn verrassend goed!
Het wachten is nu echter op voldoende informatie (lees: aantal dieren met een afgesloten
lijst) zodat de ASG betrouwbare cijfers kan presenteren. Dit zal komend najaar het geval
zijn zodat we u in de eerstvolgende nieuwsbrief hierover kunnen informeren.

Diva, moeder van Dudley

Als opvolger van onze vorige proefstier Kiss hebben we weer een nieuwe proefstier aan
ons pakket toegevoegd. Met deze stier mogen we wel zeggen dat we iets bijzonders
in ons pakket hebben. Wat dacht u van een moeder met ruim 4% procent eiwit over
4 lijsten met daarbij een geweldige productie van gemiddeld 11.000 kg melk! In de
4e lijst heeft ze probleemloos 13.633 kg melk gegeven. Daarnaast weet deze bekende
Vinozak Diva ook op het gebied van exterieur te presteren en is dan ook verschillende
keren kampioen geweest op grote Duitse shows. Ze is ingeschreven met 96 punten
voor het frame, 94 voor het beenwerk en 95 voor de uier.
De vader van Dudley is de in Zwitserland geroemde stier Zeus. Zeus is een echte
melkvererver met functioneel exterieur en blinkt uit in uiervererving. Ook voor celgetal,
melkbaarheid, geboortegemak en afkalfgemak scoort Zeus hoog. Al met al een
proefstier met een hoge verwachting die goed past als eerste kruising op een Holstein,
maar die ook prima gebruikt kan worden als driewegkruising.

Xsires bedrijfsbord…

Fokdagen

Dudley

Brown Swiss fokstieren
Bij de fokstieren prijken nog steeds Diego en Beckham op het lijstje. Diego is een
solide allround stier, die geen fouten kent en is daarom gemakkelijk te gebruiken.
Beckham was de grote verrassing in de Brown Swiss fokkerij tijdens de vorige
indexdraai. Een stier die tijdens zijn proefperiode al razend populair was, getuige het
feit dat hij maar liefst in 5 verschillende landen is getest. Op basis fokwaarden en zijn
proefstierdochters wordt hij nu volop gebruikt in de zuivere Brown Swiss-fokkerij, maar
ook in de kruisingsfokkerij. Beckham is een stier die volop als stiervader wordt benut.
We zullen zijn naam in de toekomst nog veelvuldig tegenkomen in de Brown
Swiss-fokkerij.
Zowel Beckham als Diego vererven Kappa Caseïne BB

Toen Xsires bijna 5 jaar geleden met inkruisen begon zeiden we dat deelname aan
keuringen voorbij zou zijn. Echter de eerste kruislingen hebben zich op keuringen gemeld.
Zo ook Jorinde Pullen uit het Overijsselse
Diffelen. Zij heeft op de kalverkeuring
in Hardenberg meegedaan met een
bijzonder mooi Rau-kalf. Dit heeft ze zeer
verdienstelijk gedaan, ze is n
 amelijk derde
geworden met het exterieur, reserve
kampioen toilet en vervolgens kampioen
in haar rubriek voorbrengen. Wellicht
kunnen we binnen afzienbare tijd de
eerste melkgevende kruislingen in de
keuringsring verwelkomen.

Beursagenda
24 september:
		
3 t/m 5 november:

Agrarische Schouw
Joure
Rundvee Relatiedagen
Hardenberg
24 t/m 26 november: Rundvee Vakdagen
		
Gorinchem
2 t/m 6 december:
Agribex Brussel
14 t/m 17 december: Landbouwwerktuigen
		
beurs Leeuwarden
12 t/m 14 januari 2010: Landbouw Vakbeurs
		
Assen

Fokvee
Bij aanvang van inkruisen hebben wij
veehouders verteld dat verkoop van drachtige
vaarzen voor export niet zal lukken. Dit is
echter achterhaald en inmiddels heeft Xsires
een aantal vrachten vaarzen geëxporteerd naar
Engeland, een groot deel van deze vaarzen
waren kruislingen. Wij constateren in een aantal
landen, met name Engeland, een groeiende
vraag naar kruislingen. Ook proberen wij vraag
en aanbod van kruislingen in Nederland bij
elkaar te brengen en met succes. Inmiddels zijn
er al veel dieren van eigenaar verwisseld. Mocht
u kruislingen over hebben of juist zoeken, laat
het ons dan gerust weten.

Beckham
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Fleckvieh

Fleckvieh Nieuws

Fleckvieh
Fleckvieh-stieren

Montana
Xsires heeft na Dinos en Wirbel weer een nieuwe proefstier aan het
stierenpakket toegevoegd, en wat voor één! Het is de stier Montana,
een zoon van stier Manitoba uit Toskana. Die koe kennen we van
diverse Fleckviehshows. Ze is de huidige nationaal Fleckvieh kampioene.
Toskana komt uit een degelijke koefamilie met hoge levensproducties.
Productie Toskana: gem: 5 lact 303d 12.822kg 4,00% 3,56%
Inmiddels is Toskana zelf drachtig van Rau.
De moeder van Toskana is een Horwein-dochter. Ze is inmiddels in haar
7e lactatie en haar productieteller staat tot dusver op 80.911kg 3,81%
3,62%.
De grootmoeder van Toskana heeft 7 lactaties gemaakt met een
gemiddelde van: 298d 10.050kg 4,03% 3,65%
De wat jongere volle broer van Montana is recentelijk verkocht aan de
Oostenrijkse K.I. Niederösterreich voor € 31.000,-.

Montana

Meest gebruikte stier van het moment
Beste productie uit super uiers
Veelgebruikte stiervader

Rau

Beste kalveren
Gemakkelijke geboorten
Spijkerharde benen

Rotax

Oostenrijks Fleckvieh…
degelijk en betrouwbaar
Het meest vervelende wat een spermaimporteur kan overkomen is
dat een veelgebruikte stier in zijn fokwaarde onderuit gaat wanneer
er meer dochters aan de melk komen. En nog vervelender voor de
veehouder, geïnvesteerd in sperma van een topstier en dan blijkt hij
later zijn verwachtingen niet waar te kunnen maken. Helaas gebeurt
dit nog steeds te vaak in de fokkerij waardoor u met de gebakken
peren zit.
Xsires mag zich gelukkig prijzen met het Oostenrijks fokprogramma.
Stieren waarmee we destijds zijn begonnen, Rumba, Dionis en Ress
doen het nog altijd uitstekend en navraag leert ons dat veehouders
dan ook dik tevreden zijn met hun dochters.
Ook deze indexdraai is er niet zo heel veel veranderd. De stieren die
we in ons pakket hebben blijven het prima doen. Graag hadden we een
nieuwe stier toegevoegd, maar er is momenteel niet één stier bij die de
huidige stieren op onze kaart kan overtreffen. Oftewel, de Fleckviehstieren op de kaart zijn gewoon de allerbesten van Oostenrijk.

Toskana

Rau is en blijft een topper, de eerste Rau-pinken zijn drachtig en dat
lijkt bijzonder best. Wat opvalt is de enorme lengte die de dieren
vertonen!
Rotax is een stier die zeer uniform fokt. Superuiers en spijkerharde
benen zijn het kenmerk van Rotax. Hij heeft inmiddels de eerste
kalveren in Nederland in het hok liggen en dat lijkt prima. Ze worden
gemakkelijk geboren en de stier wordt nog altijd volop gebruikt.
Rumgo is een moderne uitvoering van Rumba, op alle exterieur
kenmerken scoort Rumgo net even wat beter dan zijn vader. Rumba
stond bekend als een superbevruchter en ook op dit punt scoort
Rumgo zelf nog wat beter. Bovendien vererft hij nogal wat meer melk
dan zijn vader. Rumgo produceert bovengemiddeld sperma en komt
gelukkig dan ook wat vlotter beschikbaar. Een absolute topstier.

Veel kg vet en eiwit
Komt uit sterke koefamilie

Duurzame koefamilie met sterk exterieur
3 generaties moeders nog in poductie

Zeer gerespecteerde stier
Fokt uniform met beste uiers
Meer dan 49.000 dochters in zijn fokwaarde
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Vandor

Polari

Ress

Zeer betrouwbare stier, 42.500 dochters aan de melk
Beste kruislingdochters in Nederland aan de melk
Vererft veel kracht
Dionis

Hoogst beschikbare melkstier
Perfecte pinkenstier
Super beste uiers

Gemakkelijke geboorten
Hoogste kg vet en eiwitstier
Beste bevruchter

Rorb

Rumgo
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Scandinavisch

Scandinavisch Roodbont Nieuws

Scandinavisch
Scandinavisch
Roodbont

Noorwegen krijgt internationaal steeds meer de waardering voor het fokprogramma, hetgeen het ook verdient. Op het gebied van marketing
moet men nog veel leren. Daarentegen heeft men een zeer gedegen fokprogramma, waarbij men naast productie zwaar op gezondheid en
vruchtbaarheid inzet. Nu in de U.S.A., Israël, Ierland, U.K. en vele andere landen de kruislingsdochters aan de melk zijn, wordt meer en meer de
kracht van de Noren duidelijk.
Hiernaast nog eens de feiten over alle bestaande Scandinavische
fokprogramma’s.

Tabel: Scandinavische genetica
Land
Dieren in
melkcontrole

In Nederland zal binnen een paar maanden de eerste door Xsires
geïmporteerde Finse stier Orkko, dochters aan de melk komen. De
andere stier uit Finland die we in ons pakket hebben, is Asmo Sale,
een perfecte stier voor op de Fleckvieh-kruislingen. Zowel Orkko
als Asmo Sale zijn veel gebruikte stieren in Scandinavië en in de
kruisingsfokkerij.

Noorwegen
Zweden
Finland
Denemarken

300.000
150.000
230.000
45.000

Aantal
pr.stieren
125
100
120
56

Aantal dochters
per pr.stier
250
155
228
83

Perfecte stier voor op de FLV-kruislingen
Veel breedte in de koeien
Asmo
Veel melk uit beste uiers

Sale

Wereldwijd veel gebruikte stier
Zeer betrouwbare stier:
Super best jongvee

Orkko

Het roer om bij Freek
en Sandra Essink in Aalten
Het melkveebedrijf van Freek en Sandra Essink telt zo’n 85 melkkoeien
met 60 stuks bijhorend jongvee op totaal 45 ha.
De gemiddelde productie bedraagt ruim 9.000kg met 4,46% en
3,52%. Aangezien Freek het zonder personeel rond moet zetten, is
hij een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een probleemloze
koe die een stootje kan hebben. ‘Ik zag het niet zitten om dit binnen
de Holstein-populatie op te lossen. Dit zou me veel te lang duren. Na
het lezen van artikelen over de Californiëproef ben ik mondjesmaat
begonnen Zweeds-, en later ook Noors Roodbont te gaan gebruiken.
Vanaf het moment dat de kruislingpinken geïnsemineerd moesten
worden, was ik zo onder de indruk dat ik volledig ben overgestapt. Ik
kan de pinken nu rustig laten afkalven op 22-23 maanden.
Voor de drie-wegkruising gebruik ik Montbeliarde, Fleckvieh en Brown
Swiss. De paringen worden gedaan aan de hand van aAa. Ik weet niet
welke kruising het beste uit zal pakken, al denk ik gezien de pinken dat
Fleckvieh prima zal passen. Het zou zo maar kunnen dat dit het derde
ras wordt naast Scandinavisch Roodbont en Holstein.
De productie van de ca. 15 Scandinavisch Roodbonte kruislingen ligt
zo’n 10% boven het bedrijfsniveau. Tot op heden heb ik de indruk dat
de Noors Roodbonten wat meer breedte en rondingen geven dan de
Zweeds Roodbonten.’ Zowel de Noors- als de Fins Roodbonten uit het
Xsires pakket worden allemaal volop ingezet.

Veel gebruikte stiervader
Populair in kruisingsfokkerij

Nanda 60 v: Olberg (NRF)
Prod. 2.00 305d 9.185kg 4,01% 3,45% LW 122
Celgetal 25

Topstier in Noorwegen
Wereldwijd veel gebruikt.
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Aasheim

vsp

Hoog % eiwit
50% hoornloos
Perfecte stier voor op HF-pinken
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Haugseth

Sterke koeien
Hoge producties
50% hoornloos

Skjenaust

Braut

Beste kalveren
Gemakkelijke geboorten

Hoogste uiervererver
Stier zonder fouten

Sand

Holund
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Succesvol inkruisen met Xsires!
Xsires heeft inmiddels veel ervaring met inkruisen. We zitten zeer dicht op de praktijk
en we putten ervaring uit resultaten van top melkveebedrijven, waar inkruisen al
langere tijd wordt toegepast.
Een samenvatting van onze ervaringen:
• Gebruik de beste stieren uit ieder ras.
• Middelgrote, rondere koeien zijn functioneler
dan grote scherpe koeien (zie figuur 1).
• De productie van kruislingen is gelijk aan die
van Holsteins
• Kruislingen zijn superieur voor afkalfgemak,
minder doodgeboorten, betere vruchtbaarheid
en hebben een lagere uitval.
• Een rotatie kruising tussen drie rassen is de
figuur 1
beste methode voor inkruisen.
• De F2 koeien in een driewegkruising bevalt de melkveehouders zeer goed.
Welke methode van inkruisen?
Feitelijk zijn er 3 methoden van inkruisen.
1. De F1 (eerste kruising) kruist u door naar een ander ras (verdringingskruising).
2. De F1 kruist u weer terug met Holstein (rotatiekruising).
3. De F1 kruist u met wederom een ander ras (driewegkruising).

Kruisingsschema pinken

Kruisingsschema koeien

Holstein

Holstein

Fleckvieh

Scandinavisch
Roodbont

Scandinavisch
Roodbont

Fleckvieh

Holstein
Zoals u in de kruisingsschema’s kunt zien, hebben
we het Holsteinras in onze driewegkruising ooit weer
een keer nodig. In ons stierenpakket hebben we nog
steeds twee aantrekkelijke Holstein stieren, te weten
Black Crowe en Rakuuna.
Black Crowe is nog een jonge stier zonder fokwaarde.
Zijn pedigree is doorspekt met duurzaamheid Design x
Labelle x Sunny Boy x Tops. De 3 moeders hebben op
rij elk 90.000 kg melk geproduceerd. Het is een stier
met een interessante aAa-code 456, welke super beste
kalveren geeft. De fokker van de stier melkt inmiddels
4 dochters van deze stier en doen wat we mogen
verwachten: spijkerharde, duurzame koeien.
Rakuuna is een razend populaire en dus ook één van
de meest gebruikte Holstein stieren in Scandinavië.
Een stier met een beste productievererving,
die uitblinkt in gezondheid, vruchtbaarheid en
duurzaamheid. Deze stier past perfect in een
driewegkruising.

Black Crowe

Beste manier van inkruisen, evt kan één van de rassen, bijv. Scan Rb vervangen worden door Brown Swiss

Elk melkveebedrijf is verschillend en het hangt van het type bedrijf af welke methode
het beste is. Zo kan voor een bedrijf wat heel extensief is een verdringingskruising
naar Fleckvieh prima werken. U zult dan wel iets aan productie inleveren, wat
in dit geval niet erg hoeft te zijn. Voor een modaal bedrijf onder Nederlandse
omstandigheden is de driewegkruising de beste methode. Het is een simpel
systeem (de minste problemen met inteelt) met behoud van het maximaal mogelijke
heterosiseffect, zodat u de melk wel onder de koe houdt! Bovendien zult u veel
minder spreiding en teleurstellingen hebben in de tweede generatie dan bij een
rotatiekruising.

Rakuuna

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!
Geld verdienen met zelfredzame koeien en simpele
bedrijfsvoering!
Xsires heeft 2 zeer succesvolle melkveehouders bereid gevonden om
hun interessante verhaal te vertellen. Beide melkveehouders zijn met
weinig kapitaal begonnen en hebben door hard werken, maar vooral
door slim ondernemen een prachtig en winstgevend melkveebedrijf
opgebouwd.
‘’Geld verdienen met koeien melken’’ is een thema dat vooral nu
aanspreekt!
Op 10, 11 en 12 november kunt u erbij zjin op de Xsires studiedagen,
u wordt te zijner tijd hierover geïnformeerd.

John Verhaar (Michigan, USA)
John melkt sinds 1997 in de USA. Hij is begonnen met 18 koeien,
melkt nu 2500 koeien en heeft 2250 stuks jongvee. Sinds 7 jaar
kruist John zijn gehele veestapel in met diverse rassen. Aanvankelijk
is hij begonnen met veel Jerseys, maar nu met meer Scandinavisch
Roodbont (veel Noors), Fleckvieh en Montbeliarde.
Interessant om te weten, is dat John in Nederland nog werkzaam was
als verkoper van Holstein sperma en dat John ook gezien mag worden
als een echte koeienkenner. John melkt op dit moment nog ongeveer
600 Holsteins en 1900 kruislingen.
Naast het inkruisen heeft John nog enkele belangrijke en interessante
speerpunten, ondermeer:
• Zand in de boxen: ‘Zonder zand in de boxen zou ik stoppen met
melken.’
• Veel aandacht voor melkroutine: ‘Dit jaar nog maar drie koeien
met uierontsteking gehad!’
• Personeelsmanagement: ’De bedrijfsvoering moet simpel zijn.’
• Stallenbouw: ‘Het is onvoorstelbaar hoe duur Nederlanders
bouwen. Je hebt nodig een vreetplek, loopruimte en een box .
Meer niet!’
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Frans melkt sinds 1998 in
Meckelenburg Verpommern.
Hij is begonnen met nul
melkkoeien en is stap voor stap
gegroeid naar 800 melkkoeien.
In zijn carrière heeft hij een
zeer voorname en unieke
Holstein veestapel opgebouwd.
Veel legendarische
Holsteinstieren werden op zijn
bedrijf ingezet. Veel dieren op zijn bedrijf stammen af van bekende
Noord Hollandse bloedlijnen. Frans is een echte liefhebber van beste
koeien. Nog steeds houdt hij enkele van zijn koeien als ‘hobby’ zuiver
Holstein, maar sinds ongeveer 10 jaar wordt er volop ingekruist op zijn
bedrijf.
De redenen hiervoor zijn simpel: snelle groei en werken met personeel
vraagt om een zelfredzame koe. Kruislingen zijn volgens hem gewoon
sterker en winstgevender.
Enkele interessante speerpunten van Frans:
• ‘Een koe moet een spiertje hebben om te overleven
in grote veestapels’.
• ‘Werken met personeel is een vak apart’.
• ‘Houdt je systeem zo eenvoudig mogelijk’.

Het Xsires team staat voor u klaar
Voorste rij, van links naar rechts:
Bertel Kon
06-38420265 1
Hans Kerkhof
06-52684393
Bertus Eggink
06-15161334 2
Joop Veldhuis
06-24700128 3
Achterste rij, van links naar rechts:
Peter Boots
06-46033285 4
Alfred Hulst
06-30837818 5
Rein Hellinga
Distributie
Sjouke Jacobsen 06-36196841 6
Henk Schoonvelde 06-21827019
Johan v/d Ven
06-51138432 7
Maarten v/d Snel 06-52678718 8
Pietrik Wijnia
0566-622765 Kantoor
Leon Clemens
06-36703190 9
(niet op de foto)
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Frans Timmermans (voormalig Oost
Duitsland)
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