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Beste leden, 
In deze nieuwsbrief weer een aantal 
interessante artikelen. Soms denk ik wel 
eens, in een nieuwsbrief moet toch 
nieuws staan over aAa. Maar dat valt 
niet mee, dat is al meer dan 60 jaar 
onveranderd hetzelfde, dus daar kun je 
weinig nieuws over kwijt. Anders is het 
met fokwaardes, die veranderen een 
paar keer per jaar of de manier van 
berekenen veranderd of er komt een 
nieuw kenmerk als robuustheid, dan is er 
nieuws. Dan komen er ook ineens weer 
andere stieren naar voren die dan 
vervolgens commercieel weer 
aantrekkelijk zijn. Door het zwaarder 
inwegen van gezondheidskenmerken, 
viel de stier Ramos in èèn keer op. Een 
goede stier, maar dat was hij 2 jaar 
eerder ook al. 
Jammer dat er nog maar zo weinig 
mensen zijn die weten hoe een goede 
koe of stier er uit moet zien. Om het 
plaatje van kwaliteiten van een koe of 
stier te ontdekken zul je je moeten 
verdiepen in hoe een koe functioneert. 
Daar is een zekere passie en discipline 
voor nodig, en de wil om te leren moet 
natuurlijk aanwezig zijn. 
De kwaliteiten van een koe kun je voor 
een groot deel al aan zijn kop zien. Het 
is meestal niet het eerste onderdeel 
waar we naar kijken en door menigeen 
word  het maar raar gevonden dàt  je er 
naar kijkt, het is immers iets van 
vroeger. 
Maar de kop is wel degelijk belangrijk. 
Vanuit de kop komen de essentiele 
hormonen voor een melkkoe. De wil om 
te werken, om melk te produceren, daar 
is een natuurlijke BST voor nodig. Een 
fijne/vrouwelijke kop is een teken van 
melkrijkheid een grove/stieren kop een 
teken van tekort aan melk. Verder moet 
er de wil zijn om de melk te laten 
schieten.Een koe moet ook over 
voldoende onderkaak beschikken om te 
kunnen vreten en goed te kunnen 
herkauwen, van belang voor een 
gezonde stofwisseling. Vanuit de kop 
komen ook een deel van de hormonen 
voor de vruchtbaarheid, Ik heb het idee 
dat een koe met een te “mannelijke kop” 

meer kans maken op cysteuze 
eierstokken. Zo kun je al veel aan de 
weet komen van een koe door alleen al 
naar de kop te kijken.  
Als je de kwaliteiten van een koe weet, 
dan weet je ook welke ze niet heeft. En 
om een betere nakomeling te fokken zul 
je die bij de stier moeten zoeken.Dit 
klinkt simpel en dat is het ook. 
En toch gebeurt het vaak anders. Als er 
weer een nieuwe stier is die “hot”is, dan 
wordt hij lukraak gebruikt, want snelheid 
is alles, en dan kun je wachten op 
teleurstellingen. Dan is de stier in èèn 
keer  een slechte stier, dat hoeft niet zo 
te zijn. 
Zoek daarom voor iedere koe een stier 
die dat toevoegt wat ze nodig heeft. En 
kijk ook bij jonge stiertjes of ze over 
genoeg kwaliteiten beschikken. Zo 
hebben 3 holstein legendes veel invloed 
kunnen krijgen, doordat hun eigenaars 
iets in hen zagen. Ivanhoe, Bootmaker 
en Arlinda Chief hebben gemeen dat ze 
alle 3 van eigen stier zijn. Meestal 
verdwijnen die in het mesthok, maar van 
deze drie werd op tijd ingezien dat ze 
wat toe te voegen hadden. 
Daar is durf voor nodig en creativiteit om 
zo met veeverbetering bezig te zijn. 
Ik wens u veel leesplezier. 
De Voorzitter.      

KOP – fijn, lang genoeg, brede bek, sterke kaken, open 
neusgaten en heldere ogen.   
HALS – lang en slank en recht.   
VOORBENEN – recht, lang, sterk, breed en stabiel 
staand.   
BORSTKAS – veel capaciteit, lange voorribben en een 
brede borstkasbodem.   
LENDENEN – sterk, breed en op niveau.  
RIBBEN – breed, plat, lang en rond gevormd.   
FLANKEN – fijn, recht, breed en diep.   
VOORUIER – sterk aangehecht met genoeg lengte, 
vouwbaar en elastisch.   
ACHTERUIER – hoog genoeg, symmetrisch met hoge 
en brede aanhechting.   
SPENEN – loodrecht, vierkant geplaatst, goed apart 
met goede vorm, lengte en maat.   
HEUPEN – breed en op niveau met de rug.   
DRAAIERS – breed, en centraal geplaatst tussen 
heupen en zitbeenderen.   
ZITBEENDEREN – breed, scherp, en iets lager dan de 
heupen.   
STAARTSTUK – iets boven en tussen de zitbeenderen 
geplaatst.   
HAKKEN – scherp gelijnd, met duidelijk zichtbare 
pezen, en grote, platte, harde botten.   
KOTEN – sterk, verend, groot en lang genoeg.   
KLAUWEN – kort, rond, gelijk met hoge hiel en vlakke 
zool. 
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Boven: Carolien Groenewegen-Luijkx 

 

Voorstellen nieuw bestuurslid 
 
Ik ben Carolien Groenewegen-Luijkx, 
woonachtig in Bergen(N-H), waar ik in 
firma met mijn man een 
veehouderijbedrijf met 75 melkkoeien en 
bijbehorend jongvee heb, daarnaast 
hebben we  60 bleu du maine schapen. 
Mijn hobby’s zijn de schapen en het 
actief bezig zijn met mijn 2 zwitserse 
witte herders. 
 
Mijn eerste kontakt met aAa is gekomen 
door de schapen, wij kwamen bij Jan 
Schilder om een dekram te kopen, we 
raakten aan de praat en al snel ging het 
gesprek ook over koeien en triple aAa. 
Thuis tussen de koeien denk je nog eens 
terug aan dat gesprek, wij waren niet 
helemaal tevreden over onze koeien en 
gebruikten toch, in onze ogen, goede 
stieren. 
Om een lang verhaal kort te maken: Jan 
gevraagd om bij ons te komen 
analyseren. 
 
Zoals velen van U hebben ook wij 
inmiddels ervaren dat “het werkt”, door  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bedrijfsverplaatsing maakten wij een 
groeispurt en is al het jongvee 
aangehouden. 
Ondanks dat er dus geen selectie is 
toegepast is onze veestapel behoorlijk 
verbetert. 
Onze veestapel is veel uniformer 
geworden, verder is ons opgevallen dat 
ondanks dat wij veel vaarzen aan de 
melk krijgen wij al jaren geen 
keizersnede meer hebben gehad en het 
aantal geboorteproblemen minimaal is. 
Door triple aAa heb ik anders leren 
kijken naar niet alleen koeien, maar ook 
de schapen en zelfs naar honden. 
 
Met het oog op de toekomst, de 
schaalvergroting in de melkveehouderij, 
zie ik triple aAa als het paringssysteem, 
het is betrouwbaar, zonder toeters en 
bellen, onafhankelijk en wordt niet te 
pas en te onpas onder het mom van 
voortschrijdend inzicht aangepast. 
 
Als nieuw bestuurslid van deze 
vereniging vind ik het dan ook een 
uitdaging om actief betrokken te zijn bij 
deze toekomst.  
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Boven: Astrid Ostkaemper, 

 

Lebens Zucht Ostkaemper 

(LZO) 
 

Algemeen 

Bij de kenners onder u zal er bij de 
letters LZO direct een lichtje gaan 
branden. LZO is de prefix van de 
holsteinveestapel van wijlen Erhard 
Ostkaemper. Via Jeroen Kloosterziel van 
GGI hoorden wij, dat er op dit bedrijf, in 
het West-duitse plaatsje “Versmold” een 
indrukwekkende holstein veestapel liep. 
Wij, Catrinus Deinum en Eelco Zandvliet 
wilden dit wel eens met eigen ogen zien 
en er evt over schrijven in de 
nieuwsbrief. Rene de Wit van GGI, die de 
mensen en het bedrijf al eerder had 
ontmoet, wilde dit wel voor ons regelen. 
Tijdens ons bezoek, op 31 maart jl, 
werden wij (Catrinus, Rene en 
ondergetekende) zeer gastvrij ontvangen 
door de familie.  
Het bedrijf werd na het overlijden van de 
heer Ostkaemper in 2003 voortgezet 
door zijn vrouw, zoon en dochter. De 
zoon heeft minder met koeien en 
bouwde daarom in 2004 een nieuwe stal  

 

 
 
 
 
voor 12.000 eenden. Dochter Astrid 
heeft de verantwoordelijkheid voor de  
koeien. Zij was ook degene die ons 
rondleidde, vertelde over de fokkerij van 
haar vader en de koeien liet zien. Dat 
ook zij veel gevoel voor fokkerij bezit 
blijkt wel uit het feit dat zij van alle 
koeien vlekkeloos de afstammelingen 
opsomde.  
Op het bedrijf, bestaande uit 75 hectare 
zandgrond, wordt gras, mais, triticale en 
gerst verbouwd. Er lopen ong. 50 
melkkoeien en iets minder jongvee. De 
koeien produceren rond de 9000 liter 
melk met 4,16 % vet en 3,22 % eiwit. 
Doordat er weinig land bij huis is, wordt 
er summerfeeding toegepast met zomers 
een uitloop van enkele hectares. Het  
rantsoen  wordt gemengd verstrekt en 
bestaat uit gras en maissilage, 
bierborstel, soya/raap en aangevuld met 
krachtvoer. De koeien kunnen onbeperkt 
hooi opnemen. 
 
 

 

 



 Triple-A Vereniging Jaargang 14 

                                        Nieuwsbrief Juli 2007 5 

Fokkerij volgens Ostkeamper 

Eenmaal binnen begint Astrid te praten 
over haar vaders fokkerij ideeen. Ze zet 
haar woorden kracht bij met vele 
ordners en mappen. Ostkaemper was 
een man die veel dingen opschreef en 
ook veel informatie verzamelde over 
koeien, stieren en bloedlijnen. Deze 
informatie gebruikte hij om steeds weer 
de juiste paringen te maken. Het 
fokbeleid bestond en bestaat uit een 
aantal punten die Ostkaemper op papier 
heeft gezet. Dit is een opsomming van 
een aantal punten: 
 

1) Functionaliteit en 
exterieur: productie die 
aan de koeien en aan het 
bedrijf zijn aangepast 
zonder veel en grote 
problemen. 

2) Fokkerij uit bewezen 
koefamilies, liefst met 
hoge levensproducties. 

3) Nooit een stier gebruiken 
uit een niet bekende 
koefamilie 

4) Lijnenteelt, het 
combineren van 
bloedlijnen die niet te ver 
uit elkaar liggen. 

5) Het paren van extreme 
vermijden, dit geeft te 
veel spreiding in de nafok 

6) Vitaal en aangenaam 
temperament, karakter is 
belangrijk om te 
overleven 

7) Fokkerij op goede 
ruwvoercapaciteit met een 
hoge herkauwactiviteit 

8) Vlakke lactatiecurve op 
hoog niveau, vaarzen niet 
een te hoge productie in 
verband met opbranden 

9) Droge spronggewichten 
met hoge klauwen 

10) Soepele uiers met een 
sterke ophangband, liever 
een iets langzamere 
melkbaarheid 

11) Licht hellende kruizen, de 
baarmoeder moet goed 
kunnen samentrekken 
waardoor de koe sneller 
schoon is en weer eerder 
drachtig wordt 

Nog een opmerkelijke uitspraak van 
Ostkaemper is dat een goede melkkoe 3 

V’s moet hebben. “Snowboots Wis Milky 
Way”de moeder van Paclamar 
Bootmaker  en de koe op de foto 
“Kamay” zijn koeien die beschikken over 
de 3 V’s. Wanneer u de onderstaande 
foto goed bekijkt moet u de 3 V’s kunnen 
herkennen. 
 

   

Koefamilies   
Op het bedrijf zijn verschillende 
koefamilies aanwezig. De stammoeder 
van de E stam is Earth (Willow) via 
Standout adam, Vic, Travis, en Raider 
kom je bij de koe op de foto, Emse 
(Ronald dochter) zij heeft op haar beurt 
al weer een jonge Ramos dochter in de 
veestapel.  De J stam begint bij Jessica. 
Deze dochter van  Kai gaat via Favorit, 
Valiant, Vic naar Janet. Dit is weer een 
Travis dochter. Janet werd 
gecontracteerd voor een stier met 
Esquimau. Dit werd twee maal een 
vaarskalf. Te weten Jacky en Jacklin. 
Jacky bracht met Lee vervolgens Joy die 
op haar beurt weer de moeder is van de 
RUW-stier Monami (MTOTO).  
De T en E stam zijn afkomstig van het 
bedrijf van Herman Blotenberg, een 
vriend van Ostkaemper. Deze Blotenberg 
was samen met Ostkaemper de 
bedenker en oprichter van  de ALL 
(Arbeitsgemeinschat Lebens Linien). De 
ALL is een vereniging van 300 Duitse 
fokkers die als doel heeft koeien te 
fokken met een hoge levensproductie. 
 
 In samenwerking met de KI RUW 
worden ook stieren getest.  
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Te herkennen aan de ALL vermelding 
achter de naam. Ottokar ALL is hier een 
recent voorbeeld van. Op dit moment 
staan er zowel bij het ALL programma 
als bij andere KI’s LZO stieren in de 
wacht onder andere Zoltan (Zunder uit 
Joy) bij WEU. Dr. Karl Wittenberg werd 
destijds gevraagd deze in 1988 
opgerichte vereniging te leiden. 

Aanvankelijk was hij tegen maar later 

werd hij één van de grootste 
aanhangers. Dr. Karl Wittenberg was in 
1999 gastspreker op de aAa-
jaarvergadering. Tijdens deze lezing 
vertelde hij over het ALL fokprogramma. 
Voor diegene die meer over de ALL 
willen weten is er een 
website:  www.all-rind.de. 
 
aAa 

Tijdens een lezing over Triple A, door 
Maurice Kaul in 1997, werd Ostkaemper 
geïnspireerd. Hij liet zijn koeien coderen 
en hieruit bleek dat er veel 462 en 156 
nodig was. De stieren  Starleader en 
Aerostar zijn toen veel ingezet. De 
fokstier Monami komt voort uit enkele 
generaties van aAa paringen. Deze stier 
werd  in de eerste instantie door de KI-
hoofden niet goed genoeg  gevonden, 
omdat de dochters  te rustig begonnen. 
Later kreeg hij wel het voordeel van de 
twijfel. 
 
 

Boven: Janet, Travis*Vic 

 
Monami was precies zoals 
Ostkaemper het graag zag, persistent 
met als gevolg dat de vaarzen zich beter 
kunnen ontwikkelen. Door het wegvallen 
van vader Ostkaemper is het coderen er 
de laatste jaren bij gebleven. 
 Astrid wordt nu in haar fokkerij 
beslissingen bijgestaan door enkele 
vrienden. De  
stieren die nu door Astrid worden 
gebruikt hoeven niet te extreem in de 
frame-kenmerken te vererven, maar 
juist wel in de uier en beenkenmerken. 
Stieren die nu worden gebruikt zijn: 
Starleader (ook in het verleden  door 
haar vader zeer succesvol gebruikt), 
Ramos, Cedric(Champion x Lee van 
Conny Derboven), Mercedes (Mtoto x 
Aerostar), Lerox (Lee x Blackstar uit 
Tony Rae) en Liebling (Lee x Flip x 
Manito). De koppel koeien die op dit 
moment rondom de boerderij grazen 
worden al weer iets te scherp en te fijn, 
van  Astrid  mogen ze daarom wel weer 
iets ronder worden. Zowel vader als 
dochter waren en zijn overtuigd van de 
waarde van triple A. Wie weet wat het in 
de toekomst nog voor haar kan 
betekenen. Wij danken de familie voor 
hun gastvrijheid en wensen hen veel 
gezondheid en fokkerijvreugde voor de 
toekomst. 

Eelco Zandvliet
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Onder:2 fijne jonge Starleader dochters van Ostkaemper. 

 

Algemeen bericht van het bestuur. 
 
Waak voor juiste aAa-analyse 
 
Steeds meer veehouders gebruiken het aAa-systeem bij het maken van paringen. 
Uiteraard juicht de Nederlandse Vereniging van Triple-A-gebruikers deze ontwikkeling 
toe. Toch meent de vereniging haar bezorgdheid te moeten uiten. Want ook een groeiend 
aantal (zelfstandige) fokkerijadviseurs heeft het (commerciële) succes van aAa ontdekt 
en gebruikt de aAa-analyse (gedeeltelijk) bij hun advisering. Op zich niets mis mee. 
Kwalijk wordt het wel als zij veehouders adviseren de koeien niet te analyseren door een 
daarvoor opgeleide aAa-analyseur, omdat zij aangeven ‘dat ook wel  te kunnen’ of  
‘hetzelfde te doen’. Voor een juiste aAa-analyse zijn echter langdurige trainingen nodig. 
De Amerikaanse organisatie Animal Analysis Association  verzorgt wereldwijd de 
opleidingen voor haar analyseurs (in Nederland zijn dat er drie; Jan Schilder, Maurice 
Kaul en Marcel Verboom) en blijft hen iedere maand toetsen. Dit garandeert mede dat 
koeien op de juiste wijze worden geanalyseerd. Maak daar als veehouder gebruik van. 
Het zou jammer zijn als het aAa-systeem, dat zich al 60 jaar bewijst, door nonchalant 
gebruik toch voor teleurstellingen kan gaan zorgen. 
 
Het bestuur van de vereniging van Triple-A gebruikers 
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Na 12 jaar aAa, 1962 door Leo 
Blanding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leo Blanding is een voormalig aAa 
analyseur die werd gevraagd om iets te 
schrijven voor het New England Holstein 
Bulletin.  
 
 
Tot mijn verassing ben ik benaderd door 
de redactie van dit blad om een artikel te 
schrijven over de doelen en ervaringen 
van en met aAa. 
Onze doelen zijn simpel en zijn hetzelfde 
als 12 jaar geleden namelijk: 
Veehouders te ondersteunen in het 
fokken van beter vee. 
Onze ervaringen met aAa zijn  al genoeg 
om een boek te schrijven. Veel van hen 
zijn al eens beschreven in advertenties 
die de afgelopen 10 jaar geplaatst zijn. 
Samenvattend kunnen wij zeggen dat 
onze ervaringen met aAa  ons steeds 
meer bevestiging geeft dat de gestelde 
fokkerijdoelen sneller bereikt kunnen 
worden m.b.v. aAa. 
 
 
Recentelijk vroeg iemand of aAa op één 
of andere manier in conflict is met 
bedrijfsinspectie. Deze vraag kwam jaren 
niet naar voren. Mensen die aAa 
gebruiken en die het begrijpen, weten 
natuurlijk dat aAa niet in conflict is met 
inspectie net zomin als het is met    
melkcontrole,keuringen, klauwverzorging 
en alle andere activiteiten. Het is een feit 
dat veehouders de beste resultaten 
bereiken door nauwkeurig gebruik van 
aAa naast al het andere . 

Bedrijfsinspectie en aAa dienen 
verschillende doelen. 
Als dit artikel gepubliceerd wordt dan zal 
het zijn rond de tijd van aAa’s 12e 
verjaardag na het begin in New England  
1 Aug 1950. In die eerste dagen 
voorspelden vele van onze “vrienden” 
dat wij het nog geen jaar uit zouden 
houden. Sommigen van hun voorspelden 
ons de dood door honger. Maar het werk 
is enorm gegroeid in deze eerste 12 jaar 
omdat het voor veel veehouders een erg 
succesvolle manier van fokken bleek te 
zijn. Gedurende de tijd aten wij gewoon 
ook 3 maal daags. De groei van aAa heb 
ik weergegeven in het volgende 
overzicht. 
 
 
 

1950     744 dieren 
    1955 14972 dieren 

1960 26986 dieren 
1961 30143 dieren 

 
Na 31 december 1961 zijn er in totaal  
183.328 dieren geanalyseerd. Dit zal nog 
veel verder gaan daar het nu in 1962 
echt aan het rollen komt. 
 
 
 
Het principe van analyseren is gebaseerd 
op scherpte en rondheid  van het dier, 
altijd proberende om een balans te 
houden tussen scherp en rond en het 
voorkomen van het doorschieten naar 
beide kanten. Een meer recentelijke 
ontwikkeling is het toevoegen van 
nummers aan de R en S analyse. 
(alhoewel aAa niet is veranderd is de 

manier van weergeven wel veranderd, in 

het begin werd aangegeven of voorhand, 

uier, achterhand oftewel scherp of rond 

was, stier, of nodig was, koe).  De cijfer 
manier (dus codes zoals we die nu nog 
kennen) is al in gebruik bij een aantal 
scherpe fokkerijmensen en de vraag 
ernaar is groeiende. Een van de dingen 
die we hebben bereikt en wat ons erg 
tevreden stemt, is het resultaat van een 
kritische studie gemaakt door New 
Englands grootste en hoogst 
aangeschreven fokker.  In zijn grote 
koppel gebruikt hij het aAa systeem 
vanaf haar begin. Koeien die het 
resultaat waren van goede paringen 
produceerden gemiddeld 1366 Lbs meer 
melk met 62lbs meer vet per jaar dan de 
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koeien uit paringen waarvan aAa zegt 
dat ze niet gemaakt hadden moeten 
worden.  
Er was een ander geval waarin ik een 
andere eigenaar van een grote koppel 
vroeg hoe de dochters van hun eigen 
stier het deden. Hij antwoordde dat ze 
het erg goed deden op twee na. En deze 
waren het gevolg van volgens aAa  
slechte paringen. Juist een aantal dagen 
terug vertelde een veehouder mij dat hij 
altijd veel uitval had bij de kalveren en 
dat nu, werkende met aAa , de 
kalversterfte daalde tot bijna nul. Alles 
was verder hetzelfde. Hij had in het 
verleden veel scherp op scherp gefokt 
met het resultaat dat de kalveren te 
zwak werden. Nadat hij via aAa de 
paringen maakte bracht hij meer ronde 
kwaliteiten in de koppel wat juist nodig 
was en de kalversterfte zo goed als 
verdween. 
Er is een hoog productieve veestapel hier 
in New England dat veel uitval had bij de 
koeien. Zij hadden niet de kracht of de 
uiers om lang mee te werken. Zij hebben 
heel veel scherpe stieren op rij gebruikt 
Een andere veestapel in dat gebied 
gebruikte aAa al voor een langere 
periode. Zij hebben ook een geweldige 
productie maar hun paringen leidde tot 
een slag vee met een opmerkelijke 
kracht, maat en gehardheid. Deze koeien 
worden makkelijker oud en geven deze 
kwaliteiten door naar de volgende 
generatie. 
En sinds vele jaren zien we resultaten 
van aAa in de showring en de 
jaarverslagen.  
Wij hebben geen tijd meer om actief te 
gaan pionieren. Onze werkschema’s zijn 
behoorlijk vol. Wij krijgen veel nieuwe 
klanten omdat ze resultaat zien bij 
anderen.  Een ander drijvende kracht is 
het missionares werk gedaan door 
enthousiaste veehouders in het 
aanbevelen van aAa en geven van 
informatie aan anderen.Ook sommige 
medewerkers van KI’s moedigen hun 
klanten aan hun koeien te laten 
analyseren omdat het hun helpt hun 
stieren beter te gebruiken. Zij hebben 
ook belang bij goede resultaten.  

Sommige fokkers die erg tegen aAa 
hebben aangeschopt gedurende de jaren 
komen nu ook als nieuwe klanten. Bijna 
allemaal vertellen zij ons dat zij veel 
dingen verkeerd begrepen hadden en dat 
ze verkeerd voorgelicht waren door 
derden. Het probleem is dat zij met 
mensen praten die niet meer van aAa 
afweten als hun zelf. De beste bron van 
informatie zijn de ervaren gebruikers of 
de analyseurs. 
 
 
 
Ook het aAa systeem is niet 100%. Wij 
twijfelen eraan of dat in de fokkerij 
uberhaupt wel  mogelijk is. Natuurlijk 
kan men dieren aanwijzen die beter of 
slechter zijn dan dat je op basis van aAa 
zou verwachten. Maar als je 2 groepen 
maakt van gefokt volgens goede aAa 
paringen en slechte aAa paringen dan is 
geen enkele twijfel over welke groep 
beter is. Ieder mens is ongeduldig en wil 
onmiddellijk resultaat zien. Dikwijls 
wordt ik gewezen op een mooie vaars 
dat niet het resultaat was van een goede 
paring. Soms vertellen de veehouders 
mij jaren later dat zij is uitgegroeid tot 
een heel matig dier dat zo slecht 
produceerde dat ze haar verkocht 
hebben. Het tegenovergestelde : Een 
vaars die er niet mooi uitziet  langzaam 
start maar wel het resultaat was van een 
goede paring kan soms uitgroeien tot 
een hele fraaie koe die de eigenaar toch 
weer vertrouwen geeft in aAa. 
Wij proberen niet een fokbeleid/regie 
van een veehouder over te nemen. 
Hoofdzakelijk doen we niets anders dan 
hen beter gebruik te laten maken van de 
dingen die zij al doen. 
Ik ben in mij leven erg betrokken met 
het mooie ras vee van ons. Ik ben nog 
nooit zo bevlogen geweest in zulk 
fascinerend werk als met wat ik nu doe. 
Ik zie zoveel goede dingen gebeuren 
zodat het een plezier is en een voorrecht 
om nu en gedurende de eerste 12 jaar 
betrokken te zijn bij aAa. 
 
Leo Blanding , August 1962 
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