Twee kampioenstitels in Middenmeer waren de meest recente succes-

Het gemiddelde niveau van de hele veestapel, niet alleen van de kampioenen, is
hoog. Vijf koeien zijn ingeschreven met
een excellentscore en de laatste acht ingeschreven vaarzen hebben gemiddeld
86,5 punten. In het koppel lopen slechts
twee koeien die geen 85 punten of meer
hebben.

sen uit de stal van Jacob Wijnker en Ina van Ark. Slechts twee koeien
binnen hun koppel zijn niet met 85 punten of meer ingeschreven.
‘De beste keuringskoeien zijn bij ons ook de betere in de melkstal.’

W

ie in gesprek gaat met Jacob
Wijnker (31) en Ina van Ark
(27) uit Avenhorn trekt ten minste één
snelle conclusie. Het ontbreekt het enthousiaste stel beslist niet aan passie
en liefhebberij voor mooie koeien. ‘Wij
willen wanneer we in de melkstal staan
gewoon kunnen genieten van fraaie
koeien’, vat Jacob samen. ‘Het fokken op
exterieur doen we om daar in de dagelijkse bedrijfsvoering van te profiteren.
Wanneer we ons vervolgens op een keuring kunnen meten met de concurrentie
Future Dreams Holstein Hillie 11
(v. CB Allen), 90 punten
Voorspelde productie:
5.01 305 12.981 4,07 3,58 lw 123

geeft dat natuurlijk een extra stimulans
en een heel goed gevoel.’
Dat de koeien zich met de concurrentie
kunnen meten bleek onlangs opnieuw
tijdens de wintershow in Middenmeer.
Drie van de vier ingezonden koeien stonden bij de beste vijf in het kampioenschap.
‘Het fokken van een keuringskampioene
is niet ons hoofddoel. We streven naar
hoog exterieur binnen de veestapel omdat het functioneel is’, verduidelijkt Jacob hun keuze nogmaals. ‘We herken-

Jongvee op stro
Ina van Ark en Jacob Wijnker: ‘We
herkennen ons niet in de discussie over
keuringskoe of functionele koe’
nen ons niet in de discussie tussen een
keuringskoe en een functionele koe. Het
is alleen het laatste stukje stijl in een
koe dat succes op een keuring bepaalt,
maar een correcte bouw en goede uier
en benen zijn voor iedere veehouder
nuttig’, stelt Wijnker. ‘Bij ons zijn de
beste keuringskoeien ook de betere koeien in de melkstal. Neem onze reservekampioene van Middenmeer, Future
Dream Holstein Hillie 11. Die koe staat
voorspeld op bijna 13.000 liter met 3,58%
eiwit in 305 dagen.’
De met 90 punten ingeschreven Allendochter is niet alleen fraai en productief,
maar ook probleemloos en laatrijp. ‘Zo

De prachtige resultaten van dit moment
doen het moeilijke verleden haast vergeten. De vader van Jacob overleed elf jaar
geleden en met slechts 225.000 kilogram
melkquotum en oude gebouwen is Jacob
destijds aan een onzekere toekomst begonnen.
Inmiddels staat er sinds vijf jaar een
nieuwe ligboxenstal met plaats voor 52
koeien en sinds enkele weken is ook het
jongvee in een hagelnieuwe stal gehuisvest. ‘Het jongvee zit tot een half jaar
oud op volledig stro. Daarna verblijft
het, net als de droge koeien, in grote
hokken met langs de voergang roosters
en daarachter grote stroruimten. Jongveeopfok kost geld, dus moet je het wel
zo goed mogelijk doen. We streven naar
ruim ontwikkelde dieren die op 2.00 jaar
afkalven. Dit huisvestingssysteem kan
volgens ons aan de ontwikkeling naar

Future Dreams Holstein Sonja 134 (v. Goldwyn), 88 punten
Voorspelde productie: 2.01 305 9317 4,03 3,31 lw 114
9750 kg melk met 4,13% vet en 3,45% eiwit, is uiterst eenvoudig. ‘Ze krijgen alleen gras en krachtvoer’, vertelt Jacob.
‘In het voorjaar werk ik vijf weken bij
een loonwerker en in het najaar insemineer ik in Nederland en België bij elkaar
zo’n 750 schapen. Op zulke momenten

ste twintig doses Goldwyn destijds 23
drachten gehad.’
De met 88 punten ingeschreven Goldwyndochter Future Dream Holstein Sonja 134 was inmiddels succesvol en werd
in Middenmeer kampioene junioren.
‘Goldwyn staat samen met Mr Sam, Sur-

Jacob Wijnker: ‘De verzorging moet top zijn, anders heeft fokkerij geen zin’

Liefheb bers ten voeten uit
willen we ze graag zien. Dertig liter voor
een vaars vinden wij genoeg. Ze moeten
zich kunnen ontwikkelen en iedere lactatie beter worden.’

Vasthouden aan fokdoel
Het fokdoel hebben Jacob en Ina helder
en vastbesloten voor ogen. ‘We streven
naar een ruim ontwikkelde, brede koe
die scherp van boven is en is voorzien
van een breed kruis. De uier zien we
graag hoog en breed aangehecht in combinatie met veel kwaliteit. De benen
moeten uiteraard goed zijn. Nog belangrijker is eigenlijk dat je aan het fokdoel
vasthoudt. Dan kun je het meeste bereiken in de fokkerij.’
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grote en ruime koeien bijdragen. In de
ligboxenstal liggen de 55 koeien in dik
ingestrooide diepstrooiselboxen. Ja, de
verzorging van de koeien moet top zijn,
anders heeft fokkerij totaal geen zin.’
Overigens zijn de koeien niet de enige
tak van sport waarin fanatiek fokkerij
bedreven wordt. ‘We hebben ook nog
zestig Texelaarfokooien’, vertelt Ina. ‘Die
zijn gemiddeld ingeschreven met 89
punten en de hoogst ingeschreven ooi
heeft zelfs 94 punten. Als we in de zomer naar de keuring in Opmeer gaan,
nemen we een wagen met koeien mee
en twee karren met schapen.’
Het voedingspalet van de koeien die een
rollend jaargemiddelde realiseren van

moet Ina een groot gedeelte van het
werk kunnen doen en dat naast de verzorging van onze vier kinderen. Hierdoor moeten we wel makkelijk kunnen
werken en voeren we alleen gras. Mede
vanuit dit oogpunt streven we daarom
naar grote en ruime koeien, die kunnen
gewoon een paar kilo droge stof meer
opnemen.’

Rietjes splitsen
De kennis van vruchtbaarheid gebruikt
Jacob niet alleen voor de schapen maar
ook voor de koeien. ‘We overwegen
nooit om een stier niet te kopen vanwege de prijs, maar splitsen wel zeer regelmatig rietjes. Zo hebben we van de eer-

vivor, Talent, Shottle en Laurin nog altijd op ons inseminatielijstje. Binnen het
maken van paringen vinden we bloedlijnen nog belangrijker dan fokwaarden’,
stelt Jacob. ‘Hij weet van alle koeien wel
zes generaties uit zijn hoofd’, vertelt een
al even fanatieke Ina.
‘In de toekomst willen we ons bedrijf
vooral professionaliseren’, vat Jacob samen. ‘Zeventig koeien is voor ons genoeg. We genieten niet van een megabedrijft. In productie en exterieur kunnen
we bovendien nog genoeg vooruit.’
Florus Pellikaan
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