Dagprogramma jaarvergadering
2014/2015

UITNODIGING

10.15 Ontvangst bij:
Dorpshuis Prins Maurits
Dorpsstraat 79
1733 AE Nieuwe Niedorp
06-46410417
10.30 Aanvang vergadering
Agenda
•
•
•
•
•
•

Opening door voorzitter Johan van Houwelingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen (zie nieuwsbrief Maart 2017 of website)
Jaarverslag penningmeester en kascontrole commissie.
Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar zijn Peter
Aalberts en Eelco Zandvliet.
Rondvraag

11.00 Presentatie Mark Yeazel

Beste leden, het bestuur van de Triple-a-vereniging, nodigt u, uw
partner, medewerkers en andere liefhebbers uit voor onze
jaarvergadering met als thema:

25 jaar vereniging voor
gebruikers van het Triple A
systeem, tijd om terug en
vooruit te kijken
Welke gehouden wordt op:

Zaterdag 25 November 2017

Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733 AE Nieuwe Niedorp
’S middags bedrijfsbezoek bij de Familie Klaver in Winkel

11.45 Presentatie Piet Beers
12.20 Presentatie Familie Klaver door John Klaver
12.45 Lunch. (10,- voor leden en aanhang, 20,- voor niet leden. Lid
worden 15,-/jaar)
Na de lunch is de excursie naar het melkveebedrijf van familie Klaver,
Langereis 6, 1731 MD Winkel
Een routebeschrijving krijgt u tijdens de vergadering

Ab de Groot

Mark en Joy Yeazel

25 jaar vereniging voor gebruikers
1992, is het jaar waarin Ab de Groot het initiatief nam om een vereniging op
te richten voor de gebruikers van het Triple A systeem. Wie had ooit kunnen
denken dat er na 25 jaar een vereniging zou zijn met bijna 500 leden, dat er
duizenden gebruikers zijn van Triple A, 6 Nederlandse analyseurs en dat
Triple A grote invloed heeft op de Nederlandse fokkerij. Tijd om met elkaar
terug te gaan naar het begin, maar ook om vooruit te kijken. 25 jaar is nog
maar het begin

Ja-Bob Holsteins
Al ver voor de oprichting van de vereniging, in 1985, startte Mark Yeazel met
het gebruik van Triple A. De hieronder afgebeelde Ja-Bob Jordan-RED-ET was
een van de resultaten.
Ja-Bob Holsteins is gelegen in Eaton, Ohio VS. Er worden 125 Holsteins
gemolken door robots die ruim 12000kg melk met 3,8% vet en 3,2% eiwit
produceren. Roodbont, hoornloos en sinds kort ook hitte resistentie zijn
speerpunten in zijn fokkerij. Mark zal deze dag vertellen over zijn bedrijf en
zijn filosofie over de fokkerij.
Vrijwel de gehele fokkerij van Ja-Bob Holsteins is gebaseerd op de koe Sky-Hi
Mars Helen-ET 4E 92 GMD DOM EEEEE

Ja Bob Jordan-Red (Ex 90)

Ski-Hi Mars Helen 4E 92

Mark is een zeer boeiende spreker met zeer brede interesses. Zo investeert
hij ook in de toekomst door zich o.a. in te zetten voor wezen in Roemenië en
Thailand

Piet Beers
Piet Beers is bestuurslid van het eerste uur, en 10 jaar voorzitter geweest.
Piet neemt ons mee naar het begin. Geen gemakkelijke tijd, Triple A werd nog
niet door iedereen met open armen ontvangen. Toch werd er doorgezet, het
resultaat zien we nu. Wat kunnen we van de herinneringen leren voor de
toekomst?

Familie Klaver
De Familie Klaver uit Winkel is gebruiker
van het Triple A systeem sinds Jan
Schilder begon met analyseren. De
koeien vormen de basis onder een
bedrijf dat in de loop der jaren enorm is
uitgebreid. Inmiddels staat de 3e
generatie mede aan het roer. John
Klaver zal vertellen over de ontwikkeling
van het bedrijf, het ontstaan van de
verschillende takken en het gebruik van
Triple A in hun fokkerij. Is de eenvoud
van dit systeem ook te herkennen in de
rest van de bedrijfsvoering? Momenteel
worden er bij KlaverKoe 330 koeien
gemolken die jaarlijks 3,2 miljoen kilo
melk produceren, hiernaast zijn er ook
nog de bedrijven KlaverGeit en
KlaverSchaap. De eerste Klaver Kaas zag
het levenslicht in 1977, met hard werken
en passie voor het vak heeft dit
geresulteerd in een eigen kaasfabriek die
20 miljoen kg melk kan verwerken.
www.klaverkaas.nl

