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Beste leden, 
 

Enkele weken terug ontving u als lid de poster 
van de Triple-A-vereniging als attentie om u 
extra te motiveren in het ‘coronajaar’ 2021, 
een jaar waarin wij evenals vorig jaar tot dus-
ver geen jaarvergadering konden organiseren. 
Dit is niet het enige feest wat wij het afgelo-
pen jaar helaas hebben moeten missen. Nog 
steeds leven we vrijwel afgespeend van vertier 
of ontspanning, de kroeg is nog dicht en ook 
het theater mogen we niet in. Om toch niet bij 
de pakken neer te gaan zitten, is het dan wel 
eens goed om te kijken wat er nog wel moge-
lijk is. 
 

 
 

Wat theater betreft, kwam er zowaar een 
prachtig alternatief voorbij. Het Kamerdebat 
over de zaak ‘Positie Omtzigt, functie elders’. 
En dan met name de vraag of er in de ge-
sprekken met de verkenners nu wel of niet 
over de persoon Pieter Omtzigt was gepraat 
en zo ja door wie. De poppenkast die volgde, 
kennen we allemaal. Inderdaad bleek er over 
Omtzigt gepraat te zijn en wel door onze voor-
ganger in de Nationale dienst, Mark Rutte. 
Om het schouwspel als theater aan te merken, 
moet je nogal wat creatief denken zult u zeg-

gen. Het is inderdaad te bizar en treurig voor 
woorden dat in een land in crisis, onze geko-
zen volksvertegenwoordiging een hele dag, 
door ons betaald, wijdt aan een kwestie die 
nooit had mogen bestaan. Pieter Omtzigt als 
voorbeeldig Tweede Kamerlid, kritisch op be-
leid en coalitie, op gemaakte afspraken en 
vooral op wat er niet klopt. Maar zoals zo 
vaak, de brenger of de controleur van de 
waarheid wordt te kritisch bevonden, wegge-
saneerd of anderzijds uit het veld geruimd. 
Mark Rutte konkelde als vanouds, zijn ‘niet 
actieve geheugen’ in deze heikele kwestie be-
vestigde het patroon. Wanneer het te moeilijk 
wordt, weet je het simpelweg niet meer, je 
gooit het vervolgens op een akkoordje met je 
coalitiegenoten, gooit de motie van wan-
trouwen om naar een motie van afkeuring en 
zie daar, je bent weer gered. Ze hieven het 
glas, deden een plas en het bleef zoals het 
was… 
 

Het gaat in de grote boze mensenwereld zel-
den om de waarheid, of het nu om politiek, 
stikstof of fokkerij gaat. Het doel is niet be-
langrijk, maar de weg erheen, want daar is 
immers het geld te verdienen. Zelden is men 
er ook bij gebaat om een probleem op te los-
sen, want bij een opgelost probleem is meteen 
het hele verdienmodel om zeep geholpen. Een 
gezuiverde, op waarheid berustende politiek 
zal eerst 90% ontslagen opleveren, waarna 
men niet eigen idiote droombeelden kan uit-
voeren, maar moet luisteren naar het volk, 
wat gemiddeld verstandiger is dan de Haagse 
kliek. Een opgelost stikstofprobleem zal de 
rekening hebben neergelegd waar hij hoort, 
de landbouw krijgt er een dikke boterham bij 
als grote oplossing van het probleem en stik-
stof is ineens onbruikbaar als stok om de hond 
te slaan, als oneigenlijk middel in een idioot 
ruimtelijke-ordeningsbeleid. Want zeg nou 
zelf, de natuur in Nederland floreert, en als er 
een huizentekort is, komt dit niet door het 
gemiddelde Nederlandse stel wat nog maar 
1,8-1,9 kinderen krijgt. 
 

En dan fokkerij, wanneer het doel van ons al-
len bereikt is, probleemloze koeien die oud 
worden en binnen verschillende systemen 
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prima kunnen functioneren, is de halve aan-
verwante sector werkeloos. Een ieder die op 
de boerendam pilletjes en poedertjes komt 
verkopen als ‘puntjes op de i’, veeartsen en 
voerboeren; hun inkomens en marges zullen 
zo laag worden dat dát voor diegene een 
nieuw probleem zal worden! 
 

 
 

Ze hebben mij altijd geleerd en vooral in tijden 
van nood, te accepteren waar je geen invloed 
op hebt en te doen waar je wel invloed op 
hebt. En laat dat de motiverende gedachte 
voor deze zomer worden. We hebben allemaal 
in het eigen bedrijf en gezin zat uitdagingen 
waar we wél invloed op hebben. De eerste 
snee staat voor de deur en die kunnen we 
weer perfect binnen gaan halen (voorkomt 
een grote mate een hoge veeartsrekening de 
komende winter) en bij elke tochtige koe heb-
ben wij, met het Triple-A-systeem in de kont-
zak, er weer grote invloed op hoe we de oor-
zaken van problemen voor onze toekomstige 
generatie koeien kunnen voorkomen. Als Tri-
ple-A-vereniging zien we elke dag plenty voor-
beelden van beste oude functionele koeien en 
bereiden we ons vast voor op vele mooie pos-
ters van deze voorbeeldkoeien. Fokkerij is 
kunst, net als boeren dat is. Laat ons ‘theater’ 
deze zomer niet een frustrerend Kamerdebat 
zijn, maar geniet zelf in eigen stal van dat waar 
we wél invloed op hebben. 
Ik wens u allen een motiverende zomer, d’ran! 
 

Jeroen van Maanen 
 

 
 

Jan Zwolle overleden 
 

Op 11 januari 2021 is Jan Zwolle overleden en 
hiermee is een uniek mens heen gegaan. Hij is 
74 jaar oud geworden. 
Voor de Tripel-A-vereniging heeft Jan maar 
liefst tien jaar in het bestuur gezeten als pen-
ningmeester. Hij was een van de drijvende 
krachten binnen het bestuur met een uitgesp-
roken en duidelijke mening. 
 

 
Het weerzien in 2009 van Jan Zwolle met Phil Hasheider 
tijdens diens bezoek in Nederland. 
 

Jan hoorde bij de vooruitstrevende groep vee-
houders waar Philip Hasheider in 1989 kwam 
om de eerste koeien in Nederland te analyse-
ren en sinds 1990 kom ik (Jan Schilder) er. Jan 
Zwolle is vorig jaar april gestopt als melkvee-
houder, toen hebben zijn zo geliefde koeien 
het bedrijf verlaten. Sindsdien kon hij maar 
moeilijk zijn draai vinden. Een aantal weken 
voor zijn overlijden heb ik hem nog gesproken 
en toen de koeien ter sprake kwamen, biggel-
den de tranen weer over zijn wangen. De lief-
de voor de koeien en het boerenvak zaten 
heel diep bij Jan. De afgelopen maand ben ik 
nog bij Jans vrouw Wappie geweest en heb ik 
nog eens het geijkte rondje door de dit keer 
lege stal gelopen, zoals we dat twee keer per 
jaar deden. Het voelde alsof Jan nog met me 
meeliep. Ik was er beduusd van.  
 

Jan Zwolle. Man van weinige woorden, doe 
maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik 
was dan ook verbaasd dat hij een column uits-
prak tijdens de jaarvergadering van 2010. Dat 
deed hij goed. Hij wist wat hij wilde, niet al-
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leen bij deze column. Hij kon dat in een paar 
zinnen uitleggen, zonder veel woorden. 
Korte zinnen, korte vragen. Hij antwoordde 
vaak met een wedervraag. Hij hield je als het 
ware een spiegel voor: "Heb je daar wel over 
nagedacht?" Hij was zeer kritisch, ook naar 
zichzelf toe, zonder daarbij wantrouwend te 
worden of zelfvertrouwen te verliezen. 
 

 
 

Tijdens vergaderingen ging hij de discussies 
niet uit de weg. Soms waren de discussies ver-
hit, heftig en persoonlijk, maar niet kwetsend. 
In die jaren zijn er nooit mensen kwaad naar 
huis gegaan en nog steeds niet. Het werd uit-
gesproken. 
Legendarisch was zijn tip voor Minne Holtrop 
tijdens één van deze discussies, toen hij bijna 
wanhopig uitriep: "Jongen, stop die kop toch 
eens wat vaker in dat Tjeukemeer bij jou! Dan 
word je misschien wakker! Dan zie je dingen 
beter! Dan loop je niet zo te dromen!" 
Hij kon dat zeggen omdat hij Minne respec-
teerde, zoals hij iedereen respecteerde. Ook 
degene waarmee hij het niet eens was. Niet 
iemand veroordelen, omdat die ander anders 
denkt of doet. 
 

Hij was niet eigenwijs, maar deed alles wel op 
zijn eigen wijze. Hij dacht over dingen na, deed 
niet iets zomaar of omdat anderen het ook zo 
deden. Als het half kon, deed hij het niet. Het 
moest goed! "Problemen moet je niet opzoe-
ken, problemen komen vanzelf", zei hij dan. 
Als je het simpel houdt, niet moeilijk doet, zijn 
de problemen ook eenvoudiger op te lossen. 
 

"Kop d'r veur en anpak’n!" 
 

Herinneringen aan Jan Zwolle. Een markante 
man. 
 

Namens de Triple-A-vereniging hebben we 
enorm veel bewondering voor alles wat Jan 
Zwolle heeft gedaan en willen wij uiting geven 
aan onze oprechte deelneming met dit enor-
me verlies. We dragen Jans vrouw Wappie, de 
kinderen, kleinkinderen en een ieder die Jan 
gaat missen en warm hart toe. 
 

Jan Schilder en Willem Brandts 
 

 

Willem Klaver overleden 
 

 
 

De advertentie geeft wel aan hoe Wim Klaver 
in het leven stond, maar op 20 januari 2021 is 
helaas dus ook hij overleden. Wim heeft 74 
jaar van zijn leven kunnen genieten. 
 

 
 

Wim Klaver uit Winkel was bestuurslid van de 
Triple-A-vereniging vanaf de oprichting tot en 
met 2001. Hij werd opgevolgd door Kees de 
Groot uit Everdingen.  
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Wim was altijd 'aanwezig' op de bestuursver-
gaderingen. Niet alleen fysiek, maar vooral 
door zijn doen en laten. Vrolijk, positief, opge-
ruimd, vasthoudend, gedreven, een makkelijk 
mens. Maar ook luidruchtig. Door zijn luide 
stem kon je nooit zeggen dat je het niet ge-
hoord of verstaan had. Hoogstens dat je hem 
niet begreep. 
Anders dan bij Jan Zwolle, als het half kon, dan 
ging het wel gebeuren!!! "Doen we, gaan we 
voor, zo doen we het Piet", heb ik vaak van 
hem gehoord (Piet Beers was toen voorzitter). 
Wim dacht altijd in mogelijkheden, kansen en 
oplossingen. Niet in problemen of bedreigin-
gen. Als er zich problemen voor doen, dan 
lossen we die onderweg wel op. We hebben 
een doel en daar gaan we voor.  Zo waren ei-
genlijk alle bestuursleden van het eerste uur. 
 

 
Tijdens de herdenkingsplechtigheid kon men in de auto 
over het bedrijf rondrijden, waar met grote afbeeldin-
gen naar momenten met Wim werd teruggeblikt. 
 

Wim was geen voorloper, geen grote roergan-
ger. Van hem kwamen niet de ‘briljante idee-
en’. Hij was meer de meedenker, de onder-
steuner, de motivator. Hij kon snel schakelen, 
als linksom niet gaat, dan gaan we rechtsom. 
Maar wel vasthouden aan het gestelde doel. 
Maar ook niet lopen trekken aan een dood 
paard. 
 

Vasthoudendheid en gedrevenheid is een fa-
milietrekje. Dat heb ik ervaren tijdens de jaar-
vergadering van november 2017, toen wij er 
te gast waren. En makkelijk, er zijn vast nog 
wel ergens kroketten en frikandellen om de 
honger te stillen! 
Een groots opgezet bedrijf met naast koeien 
ook geiten, schapen en een kaasfabriek. In de 
bedrijfsreportage van de familie Klaver in het 

blad Melkvee komt dit allemaal tot uiting. 
Wim was daar een wezenlijk onderdeel van. 
Naar eigen zeggen, de laatste tijd wel aan de 
zijlijn, maar toch zullen ze hem missen. Al was 
het alleen maar zijn stem. 
 

Piet Beers 
 

 
=#= 

 

Jan en Wim, jullie laten een grote leegte en 
een oorverdovende stilte achter. 
We wensen de families veel sterkte toe. 
 

Oud-voorzitter Piet Beers 
 

=#= 
 

 
Dankbetuiging 
 

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de 
kaarten, de mails, de herinneringen en anekdotes 
over onze vader. Het doet ons goed om in de ge-
schreven woorden hem duidelijk te herkennen. Zijn 
humor, zijn inzet en gedrevenheid in de melkvee-
houderij en -fokkerij. Hij heeft zich ook jaren inge-
zet voor de Triple A vereniging en dit met veel ple-
zier gedaan. Hij genoot van de contacten en wilde 
graag de opgedane kennis toepassen op zijn eigen 
bedrijf. 
 

De fokkerij had zijn hart. Maar het was niet altijd 
een makkelijke weg. Wat bij een ander moeiteloos 
leek te gaan, kon bij jezelf voelen als een enorme 
opgave. Naast goede keuzes maken qua stieren 
moest je ook een visie hebben. Waar wilde je naar 
toe met je veestapel en hoe pakte je dat aan… Het 
Triple-A systeem sprak pa aan. Kijken naar de koe 
in haar totaliteit. Wat zijn de sterke punten, wat de 
mindere kanten. En hoe speelde je daar dan op in 
je stierkeuze. In theorie zou het kalf een beter uit-
gebalanceerde koe moeten worden. Maar daar-
naast was het ook altijd maar weer afwachten. 
Leverde de keuze een mooi vaarskalf op? Groeide 
deze op tot een gezonde koe? Soms ook domweg 
een kwestie van geluk of pech. 
 

Diergezondheid stond ook hoog op de agenda. Dus 
melksnelheid, celgetal, vruchtbaarheid. Veel om 
rekening mee te houden. Ook het bestrijden van 
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paratuberculose eiste zijn tol, tot zijn verdriet 
moesten helaas goede koeien geruimd worden. 
Maar alle inzet wierp ook zijn vruchten af. Wat 
heeft hij ook genoten van goede productielijsten, 
koeien die ‘steeds beter in elkaar zaten’, een stuk 
land met veel belovende pinken, dat mooie vaars-
kalf, een ingezette stier die prachtige dochters ople-
verde. Stof om uren uitgebreid over te praten. Le-
ren van anderen in je netwerk, keuringen bijwonen, 
reisjes naar melkveebedrijven in het buitenland. 
 

Pa kende de natuur, de seizoenen, het land, de 
dieren en heeft hier in zijn hele werkzame leven als 
boer van genoten. We zijn trots op alles wat hij 
met zijn bedrijf heeft bereikt en waar hij voor 
stond. Het gemis is groot, maar wij putten troost 
uit de wetenschap dat hij nu bij de Schepper van 
alles mag zijn. 
 

Met een hartelijke groet, namens de familie Zwolle 
 

Jolanda Smits-Zwolle en Marjon Wolters-Zwolle 
 

 
Op bezoek bij … Familie Blenke uit Hertme 
 

Vanuit de Triple-A-vereniging zijn wij deze 
keer op bezoek gegaan bij een gebruiker van 
het eerste uur. Vanaf het moment dat Jan 
Schilder startte, doet Richard al aan aAa. Qua 
stierselectie let hij voornamelijk op: benen, 
celgetal, vruchtbaarheid en Inet. Tevens heeft 
hij een bijzondere kijk op de aAa-codes van de 
stieren. Hij gebruikt liever een stier met 561 
dan 651, niet de 6 voorop. Ook liever een 423 
dan 243 en hier liever de 4 voorop. Dit on-
danks het feit dat er dan maar een 80%-paring 
gemaakt kan worden. 
Als we kijken naar de totale veestapel heeft hij 
hier goede resultaten mee. Wat ook opvalt 
binnen de veestapel is dat er nagenoeg geen 
ondereind aanwezig is. 
 

Dit is Veels Irma 6, een beste derdekalfs Titanium-
dochter bij Richard Blenke. Deze lijst staat ze voorspeld 
op 11.458 kg melk met 4,83% vet en 3,67% eiwit, goed 
voor een wederom een lactatiewaarde boven de 110. 
 

Qua selectie gebruikt hij op een deel van de 
veestapel Belgisch Blauw. Hij geeft aan dat dat 
niet echt went, maar dat het wel een doeltref-
fende manier is om niet te veel jongvee te 
houden. 
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 Mooi uitgebalanceerde Parocas-dochter die met gemak 
40 liter geeft. 
 

Blenke voert al dertig jaar een TMR-rantsoen. 
Zijn focus is om niet te veel te wisselen en juist 
voor regelmaat en structuur te zorgen binnen 
de voeding en overige bedrijfsprocessen. De 
koeien worden niet geweid en in de zomer 
doet hij aan zomerstalvoedering. 
Het rantsoen bestaat momenteel uit: graskuil, 
maïskuil, raap, ProtiWanze (tarwegistconcen-
traat), maïsgluten, vet200 en perspulp. 
Verder kun je merken dat er veel structuur is 
binnen het bedrijf. Er wordt gemolken in een 2 
x 8 stands rapid-exit melkstal met aparte 
wachtruimte. Dit melkproces wordt rond gezet 
met losse melkers, waardoor volgens Richard 
de ingezette arbeid op een efficiënte manier 
tot zijn recht komt.  
 

De totale bedrijfsproductie bedraagt ongeveer 
1,9 miljoen liter melk. Dit wordt rondgezet 
door Richard en met losse melkers. Dit laat 
zien dat het bedrijf efficiënt draait. De koeien 
worden in twee groepen gehouden, vaarzen 
en tweedekalfs in een groep en de overige 
oudere dieren. De overige koeien beschikken 
over diepstrooiselboxen en een ruim strohok 

voor het afkalven, waarmee qua verzorging 
zeer weinig aan het toeval wordt overgelaten. 
Richard heeft ook een uitgesproken mening 
over de tussenkalftijd. Door persistente koeien 
te fokken is voor hem een tussenkalftijd van 
425 dagen optimaal. De dieren worden dan 
ook pas voor het eerst geïnsemineerd op circa 
90 dagen in productie. 
 

Veels Fenneke 4 is een extreem melkrijke Sana-dochter, 
die binnenkort aan haar vierde lactatie begint. 
 

Dit is een jonge vaars, zoals Richard ze graag ziet. Ze is 
op 1.09 gekalfd en geeft 36 liter. Haar afstamming Re-
pairman x Mogul x Spock x Ronald x Nordkap x Tops. 
 

Op jongveevoeding wordt niet bespaard, op 
de top krijgen ze meer dan 10 liter kunstmelk 
via de automaat, zodat ze rond een jaar geïn-
semineerd worden en op tijd afkalven. 
 

Blenke Melkvee 
Rollend jaar gemiddelde: 
4.02  10.947 kg melk 4,30% vet 3,44% eiwit 
Ruim 77 ha grasland (incl. natuurland), 27 ha 
mais en 4 ha rogge 
185 melkkoeien en 115 stuks jongvee  
35 koeien met meer dan 100.000 kg  
4 koeien over de 10.000 kg vet en eiwit 
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Stiergebruik momenteel: 
Truxton, Bahrain, Slash, Rimini, Repairman, 
Vineyard, Lambda, Rubicon en Bernell. 
Veel koeien van: 
Repairman, Pello, Shottle, Malki en Vitality 
 

Corne van Zandwijk en Ruud Kemna 
 

 

Nieuwe analyseur Bram Kemna 
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Bram Kemna, ik ben 31 jaar en 
woon samen met Joyce in Ambt Delden, een 
rustig buitengebied in Twente. We zijn ge-
trouwd en hebben een zoontje, Luke, die 3 
maanden oud is. 
 

 
 

Ik ben opgegroeid op ons ouderlijk bedrijf in 
Lonneker waar mijn broer Ruud nu boer is. Al 
van jongs af aan waren Ruud en ik druk met de 
koeien thuis. Betere koeien fokken was ons 
doel (en nog steeds!). Eerst keken we vooral 
naar de fokwaarden op de stierenkaart en 
dachten we dat we hard vooruitgingen. In 
2007 liep ik stage bij John de Vries in Boijl. 
Daar kwam ik erachter dat fokkerij toch wat 
anders in elkaar steekt dan door alleen te 
werken met fokwaarden. Hier kwam ik in con-
tact met aAa Weeks. John heeft me uitgelegd 
dat je per koe moet toevoegen wat de koe 
nodig heeft. En dat de verschillende onderde-
len van een koe invloed op elkaar hebben. In 
deze periode begon ik veel te leren over aAa. 
Daarna heb ik nog vele mooie stages gedaan 

op Southland Holsteins en Luck-E Holsteins in 
Amerika. Wat jaren later is Ruud goedgekeurd 
als analyseur en omdat ik destijds graag naar 
het buitenland wilde, is Ruud ook gaan boeren 
op het ouderlijk bedrijf. Ik ben na mijn buiten-
landse avontuur als herdsmen in Canada in 
2018 toch teruggekomen naar Nederland en 
heb toen besloten dat ik ook graag aAa-
analyseur wilde worden. Na een erg leuke en 
intensieve training van Jan Schilder en Mary 
Dransfield ben ik op 21 November 2020 goed-
gekeurd als analyseur. 
 

Groet, Bram Kemna  
 

 

Geen ‘rasbedervers’ voor Verheijen 
 

Met 5.716 kilo vet en eiwit realiseerde Henk 
Verheijen gemiddeld over het afgelopen boek-
jaar de hoogste levensproductie van Neder-
land bij de afgevoerde koeien. „Alles draait om 
balans”, aldus de veehouder uit het Limburgse 
Nederweert. Met deze intro begon vakblad 
Melkvee in november zijn artikel over de Lim-
burgse melkveehouder, die al sinds 1995 met 
aAa werkt. 
 

Edelweis 48 is bezig met haar negende lactatie en is nog 
2.000 kg verwijderd van de 100-ton mijlpaal. Ze is een 
Aerostar x Mtoto x Raider x Aeroline x Alostar. 
 

De 88 koeien bij Verheijen zijn op dit moment 
goed voor een rollend jaargemiddelde van 
10.259 kg melk met 4,41% vet en 3,59% eiwit. 
Met een gemiddelde leeftijd van 5.01 is de 
veestapel niet extreem oud, maar zoals Henk 
ook aangeeft, is de veestapel nog steeds in 
opbouw. “Na een aantal jaren van rond de 
10% vervanging was het afgelopen jaar het 
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vervangingspercentage weer iets hoger. Je 
kunt niet telkens doorgaan met zo’n lage ver-
vanging, anders loop je vast.”  
 

Henk Verheijen met in het voorste hok een Blackstar-
zoon (uit Tomahawk x O Man) en daarachter een Eleva-
tion-stiertje (Elevation x Prince x Maik x Talent).  
 

Het bedrijf heeft elf honderdtonners voortge-
bracht, waarvan maar liefst vier dochters van 
Comestar Leader. Hiermee komen we op het 
onderwerp fokkerij en dan komt Henk los met 
zijn verhaal. 
 

Corrie 44 is een Cedric-dochter uit Mtoto x Esquimau. In 
haar zesde lijst staat ze op 13.569 kg melk voorspeld. 
 

Vroeger gebruikten we veel jonge stieren van 
KI Samen en we hebben ook een tijdje met 
Semex gewerkt. 
Na het bijwonen van een lezing bij Wim Leen-
ders en Henk Engelen hier in de buurt en het 
lezen van het artikel over Triple-A door Meint 
Posthumus in de Veeteelt van 1988, besloot 
Henk in 1995 Jan Schilder te laten komen ana-
lyseren. De jonge koeien kon Jan van afstand 
analyseren, maar bij de oudere koeien zaten 

ze redelijk in balans. “Maurice komt hier nu te 
analyseren en die moet nu veel meer doen 
voor de 6 euro per koe”, lacht Henk ons toe. 

Henk was niet bang om ronde 
stieren te gebruiken. Ook toen 
hij begon met aAa waren die 
schaars, maar met Aerostar en 
Stardom heeft hij heel goede 
resultaten behaald. “Vanaf het 
moment dat we met aAa be-
gonnen, zag je vooruitgang en 
je ziet nog steeds dat de koeien 
beter worden”, aldus een te-
vreden Verheijen. 
Hij kijkt naar een uitgebalan-
ceerde pedigree met kwalitei-
ten van Triple-A, maar hij kijkt 
hier ook naar verderop in de 

bloedlijnen. 
 

“Als je graag koeien in balans wilt hebben, dan 
zullen de stieren ook in balans moeten zijn. 
Vooral een pedigree met veel generaties 
scherpe dieren zal te extreem zijn voor mijn 
koeien”, klinkt het zelfverzekerd. Naast balans, 
kijkt Verheijen ook naar bloedlijnen. Oude 
bloedlijnen met Bell, Cleitus, Ned Boy en Vali-
ant probeert hij te vermijden en meer recente 
stieren als Bolton en Mogul ziet hij ook niet 
graag in de pedigree… Hij noemt het rasbe-
dervers. 
Het bloed van Mtoto wordt door Henk daaren-
tegen juist wel gewaardeerd, met Boekethof 
Treesje 23 als ultieme voorbeeld. Ze passeerde 
als vierde koe op het bedrijf de 100.000 kg 
melk. Vooral via Mascol en daarnaast ook via 
diverse andere (klein)zonen komt er veel Mto-
to-bloed de veestapel binnen. 
Bij de selectie wordt ook naar de productiecij-
fers gekeken en dan vooral naar een hoog ei-
witpercentage en een bijpassende verhouding 
tot vet. Qua hoogtemaat mag een stier zeker 
niet te groot fokken, maar Henk hecht nog 
meer waarde aan de onderliggende kenmer-
ken. Zo vindt hij de klauwgezondheid belang-
rijker dan de beenwerkscore, de uiergezond-
heid belangrijker dan de uierscore en verder 
kijkt hij naar laatrijpheid en persistentie. En is 
hij roodbontliefhebber… 
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Actueel worden de stieren Potter P, Solero, 
Guard, Prince, Raglan, Faun en Boekethof Lo-
belstar (Blackstar x Tomahawk x O Man) ge-
bruikt. “Dochters van eigen stieren doen het 
hier goed, zo melken we heel goede dochters 
van een Astronaut-zoon, koeien waarvan je 
ziet dat ze telkens beter worden”, aldus Ver-
heijen, die uitkijkt naar het Elevation-stiertje 
dat deze zomer tussen de pinken gaat. Via 
Prince en Maik voert hij terug op Boekethof 
Frederika 20, de Talent-dochter die ook de 
100.000 kg melk wist te passeren. 
 

Bij Pietje 208 wachtte Verheijen wat langer met het 
weer drachtig maken, vanwege de hoge productie. Deze 
Bertoli x Jeeves x Mtoto staat nu in haar tweede lijst 
voorspeld op 14.462 kg melk met een lactatiewaarde 
van 125. Op 262 dagen in lactatie geeft ze nog steeds 
tegen de 50 liter. 
 

“Goede aAa-paringen geven vaak goe-
de/betere resultaten. Blijf kijken of een stier 
echt kwaliteiten heeft, kijk naar zijn pedigree 
en kijk naar de stier zelf. Een foto waar veel 
aan geknutseld is, zegt in principe ook genoeg. 
Jerudo was een stier die ik veel heb gebruikt, 
ook omdat de stier er zelf heel goed uitzag, 
ondanks zijn wat mindere vader (Jerom). Je 
hoopt dan dat een stier dit niet doorgeeft, 
maar toch lijken ze sneller oud te worden.” 
Voor Henk is Jerudo echter beslist geen rasbe-
derver, want de volgende generatie bestaat 
weer uit topdieren. 
“Zodra ik weet dat bepaald bloed het goed 
doet, durf ik gerust lijnenteelt toe te passen; 
Elevation leent zich daar uitstekend voor. Met 
15 dochters van Mtoto hebben Mascol, Mavid, 
Faun, Guard, Persuader en nog meer verwan-
ten van deze Italiaan, voor behoud van dit 
geweldige bloed binnen onze veestapel gehol-
pen.” Een andere bloedlijn waar Henk ook 

trots op is, is die van de Roxy’s. Romeka was 
een Design-dochter uit een Inspiration, dan 
Elevation en uiteindelijk Roxy zelf. 
 

Corrie 62 is een dochter van een eigen stier (Elevation x 
Jotan x Malando). In haar derde lactatie heeft ze bij 
haar tweede controle ruim 59 liter. 
 

Ook voor stieren zoals Kian en Maik heeft Ver-
heijen veel respect, wetende dat beide stieren 
van vrij normale bedrijven kwamen. Op de 
vraag of hij denkt ooit nog eens een stier te 
kunnen leveren aan de KI, is Henks antwoord; 
“Nee, ik denk het niet, zelfs niet als ik de NRM-
kampioen zou hebben.” 
De koeien doen het van veel gras en dus ruw-
voer in het rantsoen. Verheijen zit op vrij lage 
grond en gras doet het hier goed. “Op droge 
zandgrond zou je meer maïs voeren, maar dan 
branden de koeien eerder op. Met gras houd 
je de koeien gezonder.” 
Naast de fokkerij probeert Verheijen ook zijn 
bedrijfsvoering in balans te houden en ook 
hier past hij het principe van aAa toe. Het ge-
dachtengoed van Triple-A gebruik Henk dus 
ook voor andere bedrijfsaspecten: “Analyse-
ren van de situatie en proberen te komen tot 
de oorzaak van het probleem. Om dan een 
passende oplossing te vinden, waarmee de 
balans terugkomt.” 
Hier sluit de quote van Henk goed op aan: 
 

“Als alle investeringen hetzelfde rendement 

zouden hebben gehad als aAa, dan was ik al 

lang miljonair geweest.” 
 

Maurice Kaul en Theo Pieters 
 

 

Triple-A werkt 
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Recentelijk zijn er in Noord-Amerika en Europa 
weer stieren van verschillende rassen en bij 
verschillende KI-organisaties geanalyseerd. U 
kunt op de website www.aaaweeks.com in de 
zoekpagina [aAa® Bull Central] aan de hand 
van verschillende selectiecriteria stieren zoe-
ken. 
 

 
 

Zes generaties aAa bij familie Klein Gebbink 
Op 2 april is Bea 9 van de familie Klein Gebbink 
uit Lievelde de 100.000 liter gepasseerd. In 
2.871 dagen gaf ze 100.153 liter met 3,14% vet 
en 3,16% eiwit. De Survivor-dochter is de 
twaalfde koe die deze mijlpaal bereikt heeft bij 
Klein Gebbink. 
Tot zover nog weinig spannends … 
 

 
De nog uiterst gave Bea 9 vormt de stammoeder van de 
levenskrachtige familie met 6 generaties aAa-paringen. 
 

Het unieke aan Bea 9 is echter, dat ze aan de 
basis staat van 6 generaties vrouwelijke na-
komelingen binnen het bedrijf. De moeder van 
Bea 9 was een Archibald en had aAa 534 no-
dig, na de combinatie met Survivor (aAa 513) 
kreeg Bea 9 aAa 462. Hierop volgden Snooker 
aAa 564, Big Winner aAa 516, Punch aAa 345 
en uiteindelijk kalfde afgelopen maand de 
Malki-vaars die 423 nodig had een Bonum-
koekalf, waarmee de zesde generatie Triple-A-
gefokte dieren binnen het bedrijf een feit is. 

In de Veecommunicatie van 2012 staat een 
uitgebreid bedrijfsreportage, waar met weinig 
kosten heel efficiënt geboert wordt en veel 
inkomsten uit omzet & aanwas wordt gegene-
reerd. 
 

 
Weggelhorster Suzan 59 laat haar geweldige vorm goed 
zien vanuit de brede voorhand. De Disclosure-dochter 
komt uit een Jeeves-moeder en heeft haar vierde lacta-
tie afgesloten. Op nog geen 6 jaar heeft ze al een le-
vensproductie van 53.010 kg 4,89% vet en 3.57 % eiwit 
op haar naam staan. 

 

 
Indrukwekkende koe, Ja-Bob Pembroke Holli P 
 

 

Mocht u iets interessants hebben wat leuk in de 
nieuwsbrief zou staan en dit graag met de leden 
van de Triple-A vereniging willen delen, dan kunt u 
dit altijd doorgeven aan een van de bestuursleden, 
de analyseurs, via de website of een e-mail. Wie 
weet staat het dan in de komende nieuwsbrief. 
 
 

https://aaaweeks.com/

