Tijdens de wintershow in Saasveld grepen de Jeltes van Jan en Endie
Dalenoord drie kampioenstitels. Dezelfde Jeltefamilie leverde ook al
fokstier Hole in One af. ‘We streven naar probleemloze koeien
gecombineerd met een zo hoog mogelijk exterieurniveau.’

K

orte aanwijzingen van bouwvakkers klinken over de bouwplaats
waar een nieuwe ligboxenstal verrijst.
De drukte op het erf van Jan (34) en Endie (31) Dalenoord in Enschede doen de
opzienbarende keuringssuccessen van
hun veestapel op de onlangs gehouden
wintershow in Saasveld haast vergeten. In de huiskamer blinken echter de
veroverde bekers op de kast en hebben
koeienfoto’s een prominente plaats.
Het geheel lijkt misschien een tegenstelling, maar het illustreert op prachtige
wijze de strategie binnen het bedrijf.
‘We moeten hier gewoon ons geld met

het melken verdienen en willen onze
veestapel in de toekomst daarom graag
verdubbelen. Maar we combineren dit
met veel liefhebberij in fokkerij en nemen graag deel aan keuringen. Fraaie
koeien zijn voor ons de drive om te boeren’, stelt Jan Dalenoord.
De veestapel van de familie Dalenoord,
en dan met name de Jeltes, speelt zich
de laatste jaren behoorlijk in de kijker.
De meest recente successen werden geboekt tijdens de winterkeuring in Saasveld. Daar waren drie kampioenstitels,
één reservekampioenstitel en het algemeen kampioenschap zwartbont een

Endie en Jan Dalenoord: ‘Om flexibel
onze tijd in te kunnen delen hebben we
gekozen voor robots’
prooi voor stal Dalenoord. Drie van de
vier koeien die deze prijzen in de wacht
sleepten dragen de naam Jelte. Uit de Jeltefamilie komt ook KI Kampenfokstier
Hole in One.
De algemeen kampioene van Saasveld,
Jelte 534 (v. STBVQ Rubens), is ingeschreven met 91 punten en vertegenwoordig-

De Jeltes kenmerken zich door hoog eiwit en hoge levensproducties. De drie
generaties achter fokstier Hole in One
hebben alle meer dan 50.000 kilogram
melk gegeven. Zijn Topsovergrootmoeder slechtte zelfs de 100.000 kilogramgrens. ‘We streven naar probleemloze
koeien, een goede productie en dat gecombineerd met een zo hoog mogelijk
exterieurniveau’, stelt Jan Dalenoord.
Het fokdoel wordt ondersteund door
de resultaten van elf in het afgelopen
jaar afgevoerde koeien die een leeftijd
haalden van 8.01 jaar en een gemiddelde levensproductie van 58.584 kg
melk met 4,45 procent vet en 3,51 procent eiwit.
‘We streven ernaar dat de koeien nog
een paar jaar ouder worden. In de laatste levensjaren brengen ze het meeste
geld op. We streven niet naar een hoge
vaarzenlijst. Wij zien graag laatrijpe
koeien die in balans zijn en goed in elkaar zitten. Deze koeien kunnen veel

4,56 procent vet en 3,51 procent eiwit.
Er wordt jaarlijks een quotum vol gemolken van 620.000 kilogram.
De realisatie van het plan tot verdubbeling van de bedrijfsomvang is in volle
gang via de bouw van een nieuwe ligboxenstal met plaats voor 130 melkkoeien. ‘Er zitten op dit moment te veel
melkkoeien in de ligboxenstal en de
droge koeien staan nog aan de ketting.
Dit is arbeidsintensief en daarnaast willen we gewoon groeien om klaar te zijn
voor de toekomst. We hopen de komende jaren wat extra geld te kunnen verdienen met fokkerij, maar we zullen
voor het overgrote deel moeten leven
van het melkgeld en daarom deze uitbreiding.’

Paardenmest in de boxen
Om het arbeidsvraagstuk rond te zetten
heeft Dalenoord besloten twee robots
aan te schaffen. ‘We hadden eerst een
stal met melkput getekend, maar je

Verdubbelen met f raaie koeien
Jan Dalenoord: ‘Als je een keuring wilt winnen moet thuis ook alles kloppen’
de Nederland op het Europees kampioenschap in Oldenburg in 2006. In
datzelfde jaar nam Dalenoord voor het
eerst deel aan de NRM. De halfzus van
Hole in One, Jelte 536 (v. Stormatic),
werd vijfde in het kampioenschap bij de
vaarzen.

Negentig procent Jeltes
Deze successen van de opkomende koefamilie kunnen toch niet op toeval berusten? ‘We zijn er eigenlijk een beetje
ingerold’, vertelt Jan Dalenoord uiterst
bescheiden. ‘Mijn opa kocht ongeveer
vijftig jaar geleden de eerste Jelte in
Friesland. Inmiddels bestaat negentig
procent van onze veestapel uit Jeltes en
zijn we al aangekomen bij volgnummer
630. Toen ik in 1996 in het bestuur van
de fokveedag kwam, zijn we ook begonnen met het deelnemen aan shows.’
Jelte 536 (v. Stormatic), 89 punten en
halfzus van Hole in One. Productie:
3.01 305 12.447 4,48 3,24 122 lw
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maakt toch een keuze voor de komende
jaren. Om flexibel onze tijd in te kunnen
delen, ook met het oog op het gezin,
hebben we toch gekozen voor robots.’
De verzorging van de koeien gebeurt
zichtbaar zorgvuldig. ‘Als je een keuring
wilt winnen moet thuis ook alles kloppen. Zo geven wij veel aandacht aan de
jongveeopfok om de kalfjes in het eerste
jaar de kans te geven zich flink te ontwikkelen. Wij voeren ze tot een leeftijd
van 2,5 tot 3 maanden melk, onbeperkt
hooi en een groeibrok.’
Naast de voeding noemt Dalenoord koecomfort belangrijk om de koeien oud te
laten worden en veel melk te laten produceren. ‘We hebben daarom bijvoorbeeld diepstrooiselboxen en daarbij gekozen voor paardenmest als strooisel.
Bij een manege in de buurt kunnen we
gratis gebruikte houtkrullen met daarin
wat paardenmest ophalen. Het voordeel
hiervan is dat er echt een bed in de box
ontstaat dat de koeien er niet snel uit lopen. Het heeft daarnaast geen nadelig
gevolgen voor de uiergezondheid.’
Op de vraag hoe het bedrijf er over tien
jaar uitziet, wijst Jan Dalenoord richting
de bouwplaats. ‘Over tien jaar hopen we
dat de stal helemaal gevuld is, maar,’ zo
verzekert Jan nog even, ‘we willen dit
wel doen met fraaie exterieurkoeien.’
Florus Pellikaan

voer opnemen, hebben weinig problemen en gaan vanzelf melk geven. Ons
doel is een koe van rond de 1,50 meter,
die voorzien is van een goede uier, super benen en die rond de 2.00 jaar voor
het eerst afkalft. Binnen dit doel streven
we ernaar dat hier koeien tussen zitten
die vooraan kunnen lopen op een keuring. Van koeien als de Stormatic- en de
Rubensdochter gaat je hart sneller kloppen, maar bij ons gaat niet alles ten
koste van het fokken van kampioenen.’
Op dit moment wordt er met de stieren
Talent, Bolivia, Goldwyn, Samuelo, Dominator, Duplex en Hole in One aan de
realisatie van het fokdoel gewerkt.
In het afgelopen jaar zijn 16 vaarzen ingeschreven met gemiddeld 84,1 punten.
De ongeveer 75 melkkoeien realiseren
op een leeftijd van 5.03 jaar een rollend
jaargemiddelde van 9570 kg melk met
Jelte 534 (v. STBVQ Rubens), 91 punten
Voorspelde productie:
4.04 305 10.464 4,89 3,84 108 lw
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