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Beste leden, 
 

Beste leden, 
Deze nieuwsbrief staat in het teken 
van een terugblik op de 

jaarvergadering van 27 november, 
door sommige mensen betiteld als de 

beste ooit. Ik heb ze niet allemaal 
meegemaakt, dus kan ik er niet over 
oordelen. Maar ik weet wel dat het 

een vergadering was die we nog lang 
zullen herinneren. Dieper als die 

zaterdag kun je er niet op in gaan, 
want dan kom je er niet meer uit 

vrees ik. Het was fantastisch om zo 
over fokkerij te praten en opnieuw te 
ontdekken wat een genie Bill Weeks 

was. Wat een fenomenale 
fokkerijkenner die zijn kennis 

bovendien nog kon overbrengen op 
andere mensen die daar voor open 
stonden. Open minded zoals hij dat 

noemde. En als mensen dat niet 
waren was hij er ook snel klaar mee, 

geen energie in steken. Dit is wel 
eens moeilijk. We hebben toch 
allemaal, de een wat meer dan de 

ander, de neiging om een beetje 
wereldverbeteraar te zijn. Iets wat je  

zelf goed bevalt daar wil je ook graag 
anderen van overtuigen.  Hetzelfde 
geldt voor wat er allemaal 

geschreven wordt op verschillende 
forums, allerlei zin en onzin. Als 

vereniging zullen wij daar niet op 
reageren, omdat mensen die Triple-A 
begrijpen zich niet door die onzin 

laten beïnvloeden, en zij die het niet 
(willen) inzien, het alleen maar leuk 

vinden als we reageren, geen energie 
in steken dus. 
 

Het is goed om vanaf deze plaats 
enkele mensen te bedanken. Phil 

Hasheider voor zijn komst, speciaal 
voor onze vergadering, naar 
Nederland, en voor zijn goed 

uitgewerkte presentatie. En dat die 
zo goed over kwam was te danken 

aan Joost Wesselingh, Piet Beers, Jan 
Schilder en Jurjen Groenveld, die een 

dag samen met Phil heel de  

presentatie in het Nederlands 
vertaald hebben. Zo hadden we een 

ondertiteling bij Phil z`n verhaal, en 
hoefde er maar weinig vertaald te 
worden die dag. Echt een gouden 

greep waarvoor dank. Ook de 
columnisten Jan Zwolle en Jeroen 

van Maanen bedankt voor jullie 
bijdrage op jullie eigen wijze. 
 

Ook wil ik Arjan Heidmeijer 
bedanken die 10 jaar zitting had in 

het bestuur van de vereniging. Arjan, 
bedankt voor je inzet en ik wens je 

succes voor de toekomst. Willem 
Brandts was aftredend en 
herkiesbaar, en blijft in het bestuur 

waar hij al 15 jaar deel van 
uitmaakt, Willem bedankt voor al die 

jaren en dat je weer een nieuwe 
periode verder wil. Ook zijn er twee 
nieuwe bestuursleden gekozen: 

Martie Hoogeveen en Cornee van 
Zandwijk, welkom in het bestuur en 

een goede tijd toegewenst, zo is het 
bestuur weer voltallig, en kunnen we 
weer verder werken met misschien 

weer nieuwe ideeën. Vooral ook door 
de website zijn er vele 

mogelijkheden. 
 
Vruchtbaarheid blijkt een steeds 

groter probleem als je de vakbladen 
mag geloven. En sommige mensen 

hebben zich daar bij neergelegd. In 
plaats van de oorzaak te zoeken 
worden er hulpmiddelen gepromoot  

om de problemen te bestrijden met 
als toppunt een advertentie: `De 

eenvoudige formule voor uitstekende 
vruchtbaarheid is CIRD(spiraal) 
Vooruitstrevend 

vruchtbaarheidsmanagement`. 
Gekker moet het niet worden, de 

wereld op zijn kop. 
 
Bill Weeks was zijn tijd ver vooruit: 

hij was 60 jaar geleden al bezig met 
duurzaamheid, vruchtbaarheid en 

gezondheidskenmerken en ontdekte 
dat al de lichaamsdelen in relatie tot  

 



 Triple-A Vereniging Jaargang 18 

                                        Nieuwsbrief April 2011 3 

elkaar staan. Phil Hasheider zei, dat 
Bill Weeks een fotografisch geheugen 

had en een bijzondere gave, om wat 
hij zag om te zetten in een 
programma waar iedere veehouder 

mee kan werken. Hij had het 
programma ook voor zichzelf kunnen 

houden, zodat hij iedereen kon laten 
zien hoe geweldig vee hij fokte.  
Maar hij koos er voor boeren te 

helpen beter vee te fokken. Veel 
basisstieren zijn door Triple-A 

paringen tot stand gekomen en daar 
kunnen we nog steeds van 

profiteren, ook nu kunnen we dat 
soort stieren nog fokken. Stieren die 
juist die kwaliteit toevoegen waar de 

populatie behoefte aan heeft.                                                                                                            
 

De voorzitter. 

Notulen jaarvergadering aAa-
vereniging zaterdag 27 
november te Swifterbant 

Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte 
welkom, in het bijzonder onze gast 
Philip Hasheider. Het bestuur is 

verheugd dat hij in ons midden is en 
is benieuwd naar zijn boeiende 

verhaal over aAa. Ook de 
columnisten Jan Zwolle en Jeroen 
van Maanen worden welkom 

geheten, evenals de analyseurs, de 
pers en Piet Beers die de vertaling 

voor zijn rekening neemt. 

De voorzitter stelt dat we een 
mijlpaal meemaken in de aAa-

geschiedenis. Zestig jaar geleden 
begon Bill Weeks. We kunnen 
misschien wel stellen dat dit het 

allerbelangrijkste moment in de 
fokkerijhistorie is. Het had zelfs 

groter kunnen zijn als iedereen aAa 
op waarde had geschat. Bill begon 
aAa omdat de financiele posities op 

veebedrijven beter moest d.m.v 
betere koeien. Het belang van de 

boer moest daarbij voorop staan.  

En dat koeien beter moesten bleek 
toen en nu. Liefst 36% van de 

vaarzen wordt geen tweedekalfs koe 
zegt onderzoek. Ongelofelijk! 
Eénderde vertrekt te vroeg! Oorzaak 

is niet alleen fokkerij, echter ook 
management en schaalvergroting. 

Toch: kunnen koeien die alleen nog 
binnen functioneren, zichzelf nog wel 
redden? 

Het wordt dus weer tijd voor een 
nieuwe index! Na alle vormen gehad 
te hebben, komt men nu binnen 10 

jaar met een cijfer voor 
weerbaarheid.  

 

Phil presenteert zijn boek op de jaarvergadering, 
de aanwezigen kunnen op het linker scherm in het 
Nederlands meelezen 

Indexen zeggen echter alleen iets 

over het gemiddelde van de 
dochters, in tegenstelling tot aAa. 
Dat kijkt naar de tekortkomingen van 

de koe voor goed functioneren en 
kijkt wat voor kwaliteit de stier 

hieraan kan toevoegen. Eenvoudiger 
kan niet en is al 60 jaar bewezen. 
Toch ziet niet iedereen dat en zijn 

zelfs niet bereid zich erin te 
verdiepen. Van KI‟s had echter meer 

verwacht mogen worden. Dat CRV de 
aAa-code op een speciale kaart zet, 
zegt genoeg. Waarom wel nieuwe 

technieken en wordt aAa gemeden? 
Combineer beide! De hoge 
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uitvalspercentages vertellen dat er 
nog genoeg te doen is.  

Als koeien functioneren zijn ze 

weerbaarder en daalt het 
medicijngebruik, daar moeten we 

allemaal naar toe. 

Waar gaat het om: Zorg voor balans 
tussen vorm en functie. Het boek van 
Phil. 

Vandaag is het feest: 60 jaar aAa! 

Iedereen gefeliciteerd. En als het 
aantal aAa-gebruikers blijft groeien 

zoals nu, kan niemand meer om aAa 
heen. Allemaal een goede 

vergadering 

Stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en 
mededelingen. Aan het eind van de 
vergadering kan men het boek 

“Creating Balance Between Form en 
Function” aanschaffen. 

 Notulen 

De notulen van de jaarvergadering 

2009 worden vastgesteld en de 
notulisten worden bedankt. 

Financiën 

Penningmeester geeft uitleg over 

financiële situatie, zie de bijlage. Er 
zijn geen vragen en kascommissie 

bestaande uit Jan van der Weerd en 
Frank Hosper geven hun fiat. 

Bestuursverkiezing 

De Voorzitter maakt de vergadering 

zijn excuses en Willem Brandts in het 
bijzonder. In de agenda stond niet 
vermeld dat Willem aftredend en 

herkiesbaar is. Er is geen 
gelegenheid dus om tegenkandidaten 

in te dienen. De vergadering maakt 
geen bezwaar en Willem gaat weer 
een periode van 5 jaar tegemoet. Het 

bestuur waardeert zijn inbreng en 
bedankt voor de samenwerking van 

afgelopen 15 jaar en wil graag met 
hem verder. 

Arjen Heidmeijer is aftredend en niet 

herkiesbaar, bovendien staat en 
vacature open na het eerdere vertrek 
van Carolien Groenewegen. Het 

bestuur kandideert Corné van 
Zandwijk en Martie Hoogeveen. Er 

zijn geen tegenkandidaten en dus 
worden de heren welkom geheten in 
het bestuur. 

Arjen vertegenwoordigde het 

Noorden van het land en had niet 
veel woorden nodig om iets duidelijk 

te maken. Nadat hij gestopt was met 
het melkveebedrijf wilde Arjen niet 
door in het bestuur. Tien jaar was hij 

een stille kracht in het bestuur en 
hield vaak vast aan eerder gemaakte 

afspraken. Entree heffen tijdens de 
jaarvergadering was zijn vaste job. 
Arjen wordt succes gewenst bij zijn 

nieuwe activiteiten. Arjen bedankt de 
vergadering en neemt een schilderij 

van zijn „true-type-koe in ontvangst.  

De rondvraag levert geen vragen op  

Presentatie website 

De Voorzitter presenteert de nieuwe 
website en dankt de initiator van dit 

project: Jurjen Groenveld. Alle 
pagina‟s van de site worden kort 

besproken. Leden wordt gevraagd 
om hun mening: een veehouder uit 
de zaal zou graag een zoekmachine 

waarmee stieren kunnen worden 
geselecteerd. Het bestuur gaat op 

onderzoek uit. 
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Overhandiging eerste boek 

Namens het bestuur wil Catrinus 
Deinum een eerste exemplaar van 

Phil‟s boek overhandigen aan een 
persoon die veel voor aAa in 

Nederland heeft betekend: Jan 
Schilder. Catrinus doet op zijn eigen 
wijze uit de doeken hoe het bestuur 

tot deze unanieme keuze is 
gekomen. Jan reageert verrast en 

geeft aan dat hij na al die jaren nu 
een klein beetje weet hoe je in het 
openbaar moet spreken. Hij spreekt 

van een succes afgelopen 20 jaar. 
Tien analyseurs werken in Europa en 

dat zonder marketing. Maar het 
succes komt door de veehouders, het 
blijft groeien. De veehouders moeten 

beseffen dat zijzelf de keuze maken 
op hun erf. Geloof in jezelf, geloof in 

je eigen kennis. 

Verslag van de sprekers 

In Veeteelt is een artikel verschenen 
over de jaarvergadering en in 

Melkveemagazine zijn 2 artikelen 
naar aanleiding van Phil zijn boek 
verschenen. Hiervoor willen we u 

verwijzen naar de website 
www.triple-a-vereniging.nl en dan 

onder tabblad artikelen. Ook is hier 
de complete presentatie van Phil te 
zien zoals op de jaarvergadering 

verschenen.  

Vragen op de Jaarvergadering 

Op de jaarvergadering is de vraag 
van Jeroen Kloosterziel 

onbeantwoord gebleven. Daar willen 
we nu nog even op terugkomen. Hij 

vroeg of het mogelijk is, via de 
website van de vereniging een link te 
krijgen naar stieren en met hun 

code`s.  
 

Op de site onder tabblad Triple-A is 
een link toegevoegd die u leidt naar 
de zoekmachine van de officiële aAa 

site. Onder de link is een uitleg in het 

Nederlands hoe u op verschillende 
manieren gebruik kan maken van 

deze database.    
 

Op de jaarvergadering stelde Anne 

Smink een vraag dat hij het 
momenteel moeilijk vind om goede 

aAa 5 stieren te vinden en of 
Fleckvieh stieren dat meer vererven 
dan Holsteins? Phil en Jan 

reageerden hierop dat je hier niet 
automatisch vanuit kunt gaan. 

Binnen Fleckvieh zijn er goede 
“Smooth” stieren te vinden, zoals 
ook bij Holstein. Maar binnen beide 

rassen is een spreiding tussen goede 
en slechte stieren. De aAa nummers 

zeggen alleen iets over de volgorde 
van meer naar minder en 
zeggen niet of een stier goed of 

slecht is. Je mag van een KI 
verwachten dat zij goede stieren 

selecteren (zij hebben 6 
selectiemomenten: keuze 
stiermoeder, stiervaderselectie, de 

paring tussen stiervader en 
stiermoeder, aankoop stiertje, 

wel/niet inzet als proefstier en na 
inzet wel of niet op stierenkaart), 
maar helaas lopen er nog steeds 

stieren waar je je vraagtekens bij 
kan zetten, hoofdzakelijk omdat men 

tegenwoordig zijn eigen ogen niet 
meer durft te geloven. Selecteer de 
stieren aan de hand van 

evaluatiecijfers, foto‟s, of wat de 
vereniging tegenwoordig ten zeerste 

waardeert: filmpjes van stieren op 
internet. Al deze informatie kan 

dienen als hulpmiddel om de beste 
stieren te selecteren. Marcel heeft na 
de vergadering ook nog met Smink 

gesproken. Er was hem verteld dat 
hoe dan ook een Fleckvieh meer 456 

heeft dan een Holstein, ook een 231 
Fleckvieh zou meer 456 doorgeven 
dan een 456 Holstein was hem 

verteld. Het is zeker niet zo dat het 
hele Fleckvieh ras daarvoor beter is 

dan Holsteins. Er zijn bijvoorbeeld 
ook Fleckvieh koeien met korte 
vooruiers of de draaiers achterin. 

http://www.triple-a-vereniging.nl/
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Bovendien gaat het  
niet alleen om de absolute niveaus 

van de kwaliteiten maar ook om de  
balans tussen de kwaliteiten 
onderling. Meer hoogte betekent 

meer breedte nodig, meer melktype 
meer kracht etc. En met dat soort  

paringen breng je nog steeds geen 
balans tussen de kwaliteiten  
onderling. Dat er bij Fleckvieh een 

groter aanbod is in Smooth stieren 
kan verklaard worden dat er bij 

Fleckvieh anders geselecteerd wordt 
en anders naar stiermoeders 

gekeken wordt, waardoor er in 
verhouding meer Smooth stieren 
zijn. 

 
Freek Essink: Kruisen en Triple-A 

een golden cross. 
 
Ruim vijf jaar geleden ben ik 

begonnen te kruisen met 
Scandinavisch roodbont. Ik was op 

zoek naar een ras dat in één keer 
veel problemen op kon lossen bij de 
HF veestapel. Problemen die volgens 

mij ontstaan zijn door inteelt en het 
alsmaar groter worden van de HF 

waarbij de koe haar natuurlijke 
verhoudingen is kwijtgeraakt. Ik was 
destijds eigenlijk nog maar pas bezig 

met aAa, maar ik wilde en moest 
sneller vooruit. Door het zogenaamd 

heterosiseffect die je als bonus krijgt 
met kruisen meende ik dat te kunnen 
bereiken. Om u een indruk te geven 

over het hoe en waarom van deze 
keuze moeten we een stukje terug 

gaan in de geschiedenis van mijn 
bedrijf. Tien jaar geleden zijn wij 
verhuisd naar ons huidig bedrijf in 

Aalten, daarvoor hadden we een 
bedrijf in Groenlo 12 km hier 

vandaan. In Groenlo molken we HF 
koeien met een vleugje MRY en FH 
bloed. De gemiddelde productie daar 

lag op ruim 9000 kg met 3,60 eiwit 
en eigenlijk konden deze koeien het 

op hun slofjes af met een eenvoudig 
rantsoen van onbeperkt kuilgras via 

een schuifhek en met beperkt mais 

erbij. Koeien die ondersteuning nodig 
hadden in beenwerk werden dikwijls 

met Brown Swiss geïnsemineerd. Zo 
ontstond er een soort mix van rassen 
die elkaar prima aan konden vullen.  

 
 

 
Een mooie complete SRB x HF  

 
De ervaring van die tijd is uiteindelijk 
van grote betekenis geweest voor de 

huidige strategie. Toen we naar 
Aalten gingen hebben we ons 

quotum verdubbeld en de veestapel 
van de vorige eigenaar 
overgenomen. Dit was een top HF 

veestapel met stiermoeders en 
keuringskoeien. Vele kwamen 

rechtstreeks uit embryo-import of 
waren nakomelingen daarvan. De 
productie lag op ruim 11000 kg. Een 

veestapel waar menigeen van kon 
dromen werd samengevoegd met 

onze veestapel en kwamen in een 
nieuwe openfrontstal. Toen 
begonnen de problemen al. Het bleek 

voor de aangekochte koppel veel 
moeilijker om te wennen aan de 

nieuwe stal en de deceptie werd na 
de eerste melkcontrole compleet 
toen bleek dat onze Groenlose koeien 

gemiddeld een hogere LW hadden. 
Het rantsoen was destijds 

overgenomen van de vorige eigenaar 
zodat de koeien niet al te grote 
klappen hoefden te verwerken. 
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Omdat niet alleen de productie 
achterbleef maar vooral de 

gezondheid -en uierproblemen 
toenamen liep de dierenarts de deur 
plat en ondanks alle maatregelen en 

zelfs een aparte groep voor celgetal 
koeien  kwam er geen verbetering.  

 
Op een gegeven moment moet je 
dan de bedrijfsvoering over een 

andere boeg gaan gooien omdat je 
anders niet uit de neerwaartse 

spiraal komt. Het gaat ook om het 
financiële resultaat en nog 

belangrijker om je eigen 
gemoedstoestand. Als je 's morgens 
met angst i.p.v plezier naar de stal 

loopt is het goed mis.  
Met ervaringen uit het verleden en 

de eerste resultaten van de Califorië-
proef in mijn hoofd, ben ik het 
radicaal anders gaan doen. Op 

koeien die vooral ondersteuning 
verdienden m.b.t gezondheid kwam 

een SRB stier en koeien die in het 
skelet ondersteuning nodig hadden 
kwam een Brown Swiss stier. Je 

moet je  wel enigszins verdiepen in 
de rassen om de betere stieren te 

kunnen uitzoeken. En om een goede 
lijn uit te zetten is Triple-A mijns 
inziens onmisbaar. De hamvraag is 

voor velen wat te doen bij de 
volgende generatie. Ik heb bewust 

gekozen voor een driewegkruising 
waar nu i.p.v Brown Swiss veelal 
Monbiliarde en Fleckvieh stieren 

worden gebruikt omdat dit wat beter 
combineert met de Scandinavisch 

roodbonten. De oudste kruislingen 
zijn vierdekalfs koeien, tot op heden 
is er nog geen één uitgevallen en is 

er ook geen enkele ooit behandeld 
tegen mastitis. Dit is de grootste 

winst. De productie zit weer op ruim 
9000 kg zodat niet het onderste uit 
de kan wordt gevraagd van de dieren  

waarbij de kruislingen gemiddeld een 
iets hoger LW hebben dan de zuivere 

Holsteins. De dierenarts komt nu 
alleen nog voor echte calamiteiten en 

voor het onthoornen. 

Hormoonbehandelingen doe ik ook 
niet meer en drachtcontrole vind nu 

vier keer peer jaar plaats omdat ik 
een bevestiging wil van de dracht.  
Kruisen is niet zomaar voor een ieder 

weggelegd,  je zult je erg moeten 
verdiepen in de verschillende rassen 

en je moet een plan trekken waarbij 
je constant de vraag moet stellen 
wat voor een koe wil ik en hoe ga ik 

verder  met de volgende generatie. 
Triple-A is daar een goed hulpmiddel 

bij en gelukkig worden veel andere 
rassen ook geanalyseerd. Ook zijn er 

importeurs als bijvoorbeeld X-Sires 
die een degelijk advies kunnen 
geven.  Mensen met serieuze 

belangstelling zijn hier altijd van 
harte welkom om te zien wat kruisen 

en aAa doen. 
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Deze kleurling siert de stal van Freek Essink, niet alleen haar kleur, ook haar soepele uier en harde benen, 
stevige koten en robuuste, ronde klauwen. 

 

 
Triple-A ervaring Adri van Boxtel 
 

Hallo, ik zal me eerst even 
voorstellen. Mijn naam is Adri van 

Boxtel, 40 jaar oud, getrouwd en 2 
kinderen. Ik heb/had een boerderij in 
Batenburg (20km ten zuiden van 

Nijmegen) met varkens en koeien 
samen met mijn broer. Deze 

samenwerking verliep niet naar wens 
en wij hebben besloten om ieder zijn 
eigen weg te gaan. De boerderij van 

ons wordt verkocht. Mijn broer gaat 
ergens anders verder met varkens en 

wat ik ga doen weet ik nog niet. 
Maurice stelde mij voor om, mede als 

afsluiting van een hoofdstuk, een 
artikel te schrijven voor de Triple-a 
nieuwsbrief over mijn ervaringen met 

triple-a. 
 

 

 
 
 

7 Jaar geleden ben ik met  aAa 
begonnen. Daarvoor heb  ik 5 jaar 

met het SAP gewerkt. Dat is heel 
makkelijk. Je hoeft niet na te denken 
(dat doet de computer bij Delta) en 

je krijgt een zeer wisselvallige 
veestapel met veel ups en downs. 

Toen ik met aAa begon gebruikte ik 
wel bijna allemaal Delta stieren. 
Voornamelijk Kian, Stilist en 

Redgold. Maurice gaf aan dat ook 
Lightning  goed is voor wat hij is  

maar boeren die net met  aAa 
beginnen en uit het SAP 

(=indexfokkerij) komen moeten veel 
ronde stieren met iets van 4-5-6 
gebruiken en dus geen Lightning.  

Het mooie nu is dat deze stieren op 
de (destijds nog onbekende) 
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levensduurlijstjes bovenaan staan. 
Wij, Triple-A boeren, kijken al veel 

langer naar levensduur i.p.v index 
alleen. 
 

Na 3 jaar zie je de eerste 
voorzichtige resultaten. Die waren 

niet verkeerd. Weer een jaar later 
zijn we begonnen met robotmelken. 
Dat was wel spannend. Zal de robot 

alle koeien wel kunnen melken? Dat 
was dus geen probleem. Ongeveer 3 

a 4 koeien in 3 jaar verkocht omdat 
de robot ze niet kon melken. Dit 

waren voornamelijk oude (dus geen 
Triple-A) koeien met een te diep uier.  
Speenplaatsing is ook geen 

probleem, ook niet bij de oudmelkse 
koeien. De stierkeuze is ook 

veranderd. Nu koop ik bij 
verschillende leveranciers sperma. 
 

Er zit wel een klein nadeel aan 
Triple-A. Ik wil van niemand 

afhankelijk zijn. Er zijn niet veel 
mensen die koeien kunnen 
analyseren voor Triple-A. Er is geen 

marktwerking op dit gebied want er 
is geen concurrentie. Niemand doet 

iets vergelijkbaars. De ki-
verenigingen proberen Triple-A wel 
na te maken (door bijvoorbeeld de 

draaier te scoren) maar dat kunnen 
ze niet. In mijn geval ben je dus 

afhankelijk van Maurice. Als je met 
hem toevallig niet door één deur 
kunt (wat ik haast niet kan 

voorstellen) heb je een probleem. 
 

Hoe langer ik met Triple-A werkte, 
hoe positiever ik werd. Je kunt met 
mij overal over discussiëren (dat doe 

ik graag want daar leer je van) maar 
niet over het nut van Triple-A. Ik heb 

tegen veel mensen gezegd dat 
Maurice de meest rendabele adviseur 
op ons bedrijf is. In die paar uurtjes 

die hij per jaar bij je op bezoek komt 
moet je heel goed luisteren. Ik heb 

zijn adviezen eigenlijk altijd 
opgevolgd en je ziet de gevolgen 

daarvan op stal: een mooie uniforme 

veestapel met weinig extremen. Een 
vertegenwoordiger zei tegen mij bij 

het zien van een witblauw kalf: 
gebruik je op het ondereind van je 
veestapel een blauwe stier? Ik zeg: 

welk ondereind? Ik heb geen 
ondereind. Hooguit een koe die een 

keer wat minder melk geeft maar 
geen slechte koeien. 
 

Ook wil ik nog iets vertellen over 
mijn favoriete koe. Die heb ik, zoals 

waarschijnlijk alle boeren meerdere, 
maar de oudste koe van ons heeft 

wel een speciaal plekje in mijn hart. 
Dit is namelijk Agnes 45. Ze is 
geboren op 11-12–1998 en heeft nu 

9 keer gekalfd met een productie van 
in totaal: 75.884 kg en 5,24 vet en 

3,84 eiwit. Deze koe is nog 
ingeschreven met een totaal score 
voor exterieur van maar liefst 77 

punten! In die tijd ben ook met 
Triple-A begonnen en dit is nu nog 

de enige koe op ons bedrijf die een 
exterieurscore heeft. Toen Maurice 
voor de eerste keer bij ons kwam zei 

hij al meteen tegen mij dat Agnes 45 
een heel goede koe is. Wat is nu het 

belangrijkste 77 punten of een goede 
koe?  Deze koe fokt enorm sterke 
koeien. De op één na oudste koe is 

namelijk haar eerste dochter van de 
“zeer goede” stier Slogan. Als je van 

deze stier (op dat moment had ik 
nog niet van aAa gehoord) nog een 
koe kunt fokken die ook al 54.000 kg 

melk (4,86 – 3,84) heeft gegeven 
zegt dat wel veel over de moeder. 

Van Agnes 45 hebben we al 6 
dochters, 5 kleindochters en een 
achter kleindochter. Sommige zijn 

rood want Agnes 45 is ook drager 
van de roodfactor. Dat heeft ze van 

haar grootvader (Hau). De vader van 
deze koe is een proefstier van Delta 
namelijk Walda Ceres. Agnes 45 

geeft niet op en ze is nu weer 
drachtig van Ivo 66. 
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Alles draait om balans. De koe moet 
in balans zijn maar ook de omgeving 

van de koe moet in balans zijn. Het 
voer, misschien nog wel belangrijker 
als de fokkerij, moet ook in balans 

zijn. Een koe dus voeren voor een 
koe en niet als een varken. Het 

meest belangrijke: een koe is een 
herkauwer! Ook de boer moet in 
balans zijn. De boer moet ook 

nadenken over wat hij waarom doet. 
Dus ook zelf nadenken en niet als 

een blinde met de hele kudde 

meelopen. Wat fokkerij betreft ook 
zelf initiatief nemen en niet iets doen 

omdat iemand anders dat ook doet. 
Tot slot, Maurice bedankt wat je hebt 
gedaan voor mij, ik heb  heel veel 

van je geleerd en veel succes! Als 
laatste, als er iemand denkt voor die 

Adri van Boxtel heb ik nog een leuke 
job stuur een mail naar: 
adrimiranda@ziezo.biz 

 
Groeten Adri van Boxtel 
 

 

 
 
 

 
 

 
Dit is mijn favoriete koe Agnes 45. Ze is 12 jaar en heeft tot dusverre 76.000 geproduceerd met 5.24% vet en 
3.84% eiwit.  

 
 
 

 
 

mailto:adrimiranda@ziezo.biz
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Even voorstellen 
  

Martie Hoogeveen 
 
Ik ben Martie Hoogeveen, getrouwd 

met Linie, samen hebben we drie 
kinderen. Namelijk twee dochters (24 

en 17) en een zoon (22). In het 
Drentse Vledderveen hebben wij een 
melkveebedrijf met 50 melkkoeien 

en 40 st jongvee , waarvoor we 44 
ha grond voor kunnen 

gebruiken. Sinds 1997 maken wij 
gebruik van aAa, iets waarvan ik 

ooit  in een vakblad heb laten zetten, 
dat het wel verplicht zou mogen 
worden. Een uitspraak waar ik nog 

steeds achter sta want nog steeds 
zijn er teveel koeien die een betere 

paring verdiend hadden. De 
belangrijkste vraag binnen aAa is de 
waarom vraag, en als je gevraagd 

wordt om deel te nemen aan het 
bestuur van de triple-a vereniging, 

dan is het logisch dat je jezelf ook 
deze vraag stelt. De reden waarom 
ik mijn best voor deze vereniging wil 

gaan doen, is vooral dat onze 
veestapel al veel voordeel van het 

triple-a systeem heeft gehad, en dat 
ik op deze manier misschien iets 
terug kan doen. 

 
 

Cornee van Zandwijk 
 
Geboren en getogen in Rhenoy 

(Betuwe) van jongs af aan heb ik een 
passie voor koeien.  

Tijdens mijn jeugd heb ik altijd op 
boerderijen gewerkt. In 1997 op de 
CAH te Dronten ben ik in contact 

gekomen met aAa. Op dat moment 
mocht ik ook aAa introduceren bij 

het melkveebedrijf waar ik werkzaam 
was. Hier heb ik met eigen ogen 

kunnen zien wat aAa kan doen met 
koeien. In 1998 ben ik naast mijn 
studie begonnen bij Semex als 

regiovertegenwoordiger, een unieke 
baan om bij diverse boeren op het 

bedrijf te komen. In de verkoop was 
ik dan ook een ware Design fan! In 
2007 ben ik begonnen bij  

ABN –AMRO als agrarisch specialist. 
In deze baan sta ik wat verder van 

de koeienwereld vandaan, hier ligt de 
focus op de financiën van de 
bedrijven. Naast deze baan run ik 

sinds 2008 samen met mijn vrouw 
en schoonouders een melkveebedrijf 

in Borger (Dr) van ca 125 
melkkoeien en 100 stuks jongvee. 
 

 

 
Een Jano x Stollberg van 14 jaar oud en 10.000 kg v+e bij John de Vries  

 



 Triple-A Vereniging Jaargang 18 

                                        Nieuwsbrief April 2011 12 

Triple A reis in Nederland 
    

Hallo wij zijn Sebastiaan Huisman, 
Directeur Stichting en 
Landbouwbedrijf , Monika Liberacka, 

onze dierenarts in het bedrijf en 
Hendrik Bloch, leiding van het 

melkveegedeelte.  
 
Even in  het kort over ons bedrijf wat 

gevestigd is in Noordwest Polen. Ons 
bedrijf omvat 1900 Ha, waarvan 

1500 ha onder de ploeg: 
consumptiegraan, voergranen, 

zaaigoedvermeerdering, 
Luzerne/Klavergras (500 ha). We 
melken momentaan 270 Koeien met 

een 305 dagen productie van 6.000 
kg met 3,6% eiwit en 4,50% vet. 

Deze productie wordt uit kunstmatig 
nagedroogt Klaver/Luzerne Hooi met 
ongeveer maximaal 5 kg (eigen) 

graan en zomers 100 % weidegang 
en vanaf 25 graden grasklaver op 

stal geproduceerd. Omdat ik de 
laatste jaren ongeveer 200 pinken 
(100 Brown swiss , 100 zwartbont) 

heb gekocht is de productie nog vrij 
laag (laatrijpheid). Toch hebben we 

al enkele oudere koeien in de stal die 
tegen de 10.000 Kg in 305 dagen 
produceren. In het totaal hebben we 

80 medewerkers in de verschillende 
afdelingen veehouderij, akkerbouw, 

werkplaats, tuinbouw, 
gehandicaptenzorg, 
landbouwonderzoek, naschoolse 

opvang, de bouwploeg en het 
kantoor. 

 
Het eerste Bedrijf wat we bezocht 
hebben is  van een bekende van mij 

in Schwerin (Duitsland) met 600 
Melkkoeien met 10.000 KG melk  in 

305 dagen. Van dit bedrijf heb ik 3 
jaar geleden 60 koeien gekocht die 
nog voor het grootste gedeelte op 

het bedrijf zijn . Deze kudde is 
voornamelijk gefokt met stieren uit 

het ALL programma van mijn goede  
vriend Dr. Karl Wittenberg. Hier 

hebben we gezien dat deze richting 

goede gebruikskoeien voortbrengt 
maar vooral van het Dairy type ook 

voor de nodige uitval zorgt. Ik heb 
hier het advies gegeven toch contact 
met de Triple A vereniging op te 

nemen. De heer Peters was erg 
interesseert. 

 
Dan door naar het hotel in Joure, 
waar Jurjen kamers had 

georganiseerd. De sfeer was goed de 
reis lang... Goed gegeten in Joure 

met goeie wijn.... 
 

De volgende ochtend  ging het naar  
Familie Hoogeveen. Hier was te zien 
dat de balanced cows de meeste 

levensduur vererven. Mooie koeien, 
met een erg hoge Productie in de 

voorgaande jaren. Sterke koeien, 
onder toch niet optimale 
omstandigheden gezien de 

verouderde stal. Erg interessante 
stiermoeder van Arcibald gezien met 

76.000 op de teller met 3.64 % 
eiwit. Een goed stierkalf uit een 
Starleader van 60.000 kg melk en 

dan 2 generatie met 150.000 kg. 
Na een heerlijk kopje koffie , de 

eerste Nederlandse woorden van 
Monika.. verder naar. 
 

 

 
Een 6 jaar oude, jeugdige Mtoto x Tops bij 
Hoogeveen. 
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John de Vries te Boijl 
 

Geweldige producties, veel 
uitgebalanceerde dieren met goede 
Levensproducties, prachtige koeien  

maar sommigen wel erg groot wat 
gezien onze biologische dynamische 

bedrijfsvoering niet ons ideaal is. 
Dieren met veel inhoud en toch ook 
een grote efficiënte van het voer met 

maximaal 8 kg krachtvoer.  
 

Sierd Hornstra te Eesveen. 
 

Bij Sierd hebben we bevestigt 
gekregen wat voor ons als biologisch 
bedrijf voorop staat; een efficiënte 

koe is niet de grootste . Zoals Sierd 
zei: deze koe geeft iedere 10 dagen 

haar lichaamsgewicht aan Melk!!  
Grote verschillen bij de koeien waren 
vooral in lichaams gewicht. Wat 

veroorzaakt wordt door het kruisen 
van verschillende rassen (jersey, 

brown swiss, scaninavisch roodbont). 
Veel koeien goed uitgebalanceerd 
met een goede Productie. Gezien de 

vele weidegang en het Rantsoen. 
 

Familie Zandvliet te Langezwaag 
 
In de avond nog naar Eelco en Afke 

Zandvliet. Een stal met zeer goede 
koeien, erg weinig problemen, 

verschillende dieren gezien met  
goede levensproducties. 
Hier zagen we o.a nakomelingen van 

een starleader met 103.000 kg x F16 
60.000 en Viking met 123.000. Een 

Zecher uit een 10.000 kg uit een 
90.000 kg en een Eskan van 46.000 
uit een Dix van 75.000 uit een Arjan 

188 van 113.000 kg.   
Daarna nog lang de lekkere wijn 

genoten en een erg gezellige avond 
gehad! 
 

Een bedrijf waar ik graag nog eens 
heen zal gaan  en ik hoop dat jullie 

ons eens bezoeken in Juchowo! 
 

 

Arnold van Veelen te Biddinghuizen 
 

Zoals Monika op de reis geleerd heeft 
ook hier „mooie koeien“ , zeer 
functionele dieren , goede Oman 

vaarzen gezien, verder divers 
vaderbeeld met goede dieren van 

Shottle, Mascol, Classic. Mooi bedrijf, 
strak georganiseerd en grote plannen 
voor de toekomst; dat komt 

helemaal goed! 
 

 
Een Jesther x Progetto die 70 kg melk geeft bij 
John de Vries 

 
Johan van Houwelingen, Lelystad (de 

Schothorst feed research) 
 

Ondanks dagelijkse onrust in deze 
stal door het onderzoek, erg goede 
producties en veel dieren met een 

hoge levensproductie.  
Ook hier interessante stiermoeders 

gezien. Mooi stier van Prince x 
Schothorst Design 2. Waar weer een 
Bell Rex met 10.000 kg vet en eiwit 

voor zit.  
 

Een zeer gebalanceerde koe van 
Schothorst Design 3 gezien. Hier zou 
een KI stier uit gefokt moeten 

worden! 
Bij Johan hebben we in het totaal erg 

goede dieren gezien, ik ben erg 
onder de indruk! Vooral ook dat 

Triple Threat Stierkalf uit een fraaie 
Broker dochter is gezien de lijnen 
ook voor ons erg interessant. 
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Deze koe geeft in 10 dagen haar eigen lichaamsgewicht in melk. Zo ziet Sierd zijn koeien graag, niet te groot, 
gewelfde ribben en veel vreetvermogen en veel melk geven naar omvang.  
 

 
John de Vries was succesvol op de Koe Expo, maar denk niet dat dat alles is wat hij in huis heeft, we zagen een 
stal vol beste koeien. Koeien die misschien nog wel meer kwaliteiten van een goede melkkoe hebben. Dit is een 
Donato x Aeroline 
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Gerben van Veelen te Zeewolde 
 

Ja, hier gaat het fokkerij hart toch 
echt iets sneller kloppen. 
Uitgebalanceerde koeien, erg 

functioneel, prachtige uiers, en 
keiharde benen. Produktie van 35 

liter gemiddeld. Zelfde vaderbeeld 
dan bij Arnold, hie zagen we ook een 

hele beste Sunny Boy x Stardom en 
een brede sterke, melktypische koe 
die illustreerde  hoe je de beste 

Shottle‟s kan fokken gezien haar 
dochter die breed, sterk en 

productief was.  
 
Dan nog naar Gé v/d Broek, ook in 

Zeewolde. Eerst even uitgebreid 
kennismaken en dan de stal in, bij 

een biologische bedrijfsvoering met 
weidegang, niet de grootste koeien 
maar met wel veel efficiëntie en een 

productie van 8000 liter voor 
biologisch heel goed.  

 
Mooie dochters van ook veel 
Italiaanse Stieren die mij niet bekend 

zijn. 
Gezonde koeien met ook geweldige 

Levensproducties. Gé liet ook nog 
even een dochter zien die uit een te 
scherpe, smalle oude koe kwam en 

gaf aan dat de dochter veel ronder 
en breder was geworden door een 

goede paring met een ronde stier. 
 
Dan via Vorden, (een insidertip met 

Gerard Vosman) een Brown Swiss 
bedrijf bezocht (Zents) en een 

stierkalf uit een 100.000 Kg koe 
gekocht, snel naar Berlijn.! 
 

...............Night Life Berlin......  
 

De volgende dag met een wat 
aangeslagen conditie weer naar huis. 

 
Al met al een pracht week, alleen 
maar mooie en erg vriendelijke 

mensen leren kennen en een hoop 
goeie dieren gezien! 

 
Hartelijk Dank! Vooral ook  voor de 

perfecte organisatie door Jurjen. 
 
Sebastiaan Huisman ,  Monika 

Liberacka en Hendrik Bloch 

Een droge Sunny Boy x Stardom bij Gerben van 
Veelen 

 

Inmiddels donker geworden lukte het nog om deze 
mooie witte Bonatus nog op de foto te krijgen bij 
Gé v/d Broek 
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Dit is His 105 een dochter van Schothorst Design 2 x Sunny Boy van de Schothorst. Haar vader is een Design 
zoon uit een Bell Rex van 160.000 kg/12000 kg v+e x Command x Tops 155.000 kg x Telstar Viking 

Dit is een dochter van Schothorst Design 3 x Charisma x Archibald x Supreme 112.000 kg, een enorme brede 
en uitgebalanceerde koe die heel makkelijk produceert. Schothorst Design 3 is een Schoth. Design 1 uit een 
Storm van 106.000 kg die nog aanwezig is.  


