K O E FA M I L I E V E R K I E Z I N G

Koefamilie van Woudhoeve Pietjes wint verkiezing
beste koefamilie 25 jaar Veeteelt

Woudhoeve
Pietjes favoriet

Pietje 131 (v. Adema 312)

Generaties lang stonden de Woudhoeve Pietjes in de
belangstelling bij ki-organisaties. Aan de fokkracht van
Pietje 145 (v. BS Keimpe)

de Pietjes twijfelde niemand en dat wordt nu onderstreept met de verkiezing tot beste koefamilie.
tekst Jaap van der Knaap

H

et bleef tot het laatst spannend. De
uitslag van de verkiezing van de
beste koefamilie ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van Veeteelt was een
paar dagen voor het einde van de stemperiode nog absoluut niet zeker. Pas in
de laatste dagen schoof het stemgedrag
van de in totaal bijna 700 stemmers op
ten gunste van de Woudhoeve Pietjes.
Met 23 procent van de stemmen trokken
de Woudhoeve Pietjes uiteindelijk aan
het langste eind. De Pietjes – sterk in zowel rood als zwart – versloegen daarmee
andere gerenommeerde families als die
van de Möhoeve Sonni’s, de Willem’sHoeve Rita’s en de Skalsumer Pietjes.
Vooral de verdeling van de plaatsen twee,
drie en vier (zie tabel 1) bleef lang ongekend spannend.

Pietjes horen op de Woudhoeve
In Oosterblokker op het bedrijf De Woudhoeve namen de grondleggers van de
Pietjes, vader George en zoon Jan Ruyter,
verrast de hoofdprijs in ontvangst. Jan en
zijn gezin hadden er zelfs hun vakantie in
Frankrijk voor onderbroken. De prijs, een
prachtig beeld van drie hf-koeien van
CRV-medewerker en beeldend kunstenaar
Pieter van Goor, kreeg veel waardering.
‘Ik dacht al dat de verkiezing spannend
zou worden, er zaten meer sterke koefamilies onder de genomineerden. Het is
geweldig dat onze Pietjes uiteindelijk gekozen zijn’, zo vertelt Jan Ruyter. George
Ruyter zag vooral in de Möhoeve Sonni’s
een geduchte concurrent. ‘Die koeien
hebben zich bewezen en zijn erg bekend
in de keuringsring. Daardoor zullen ze
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naam familie
Woudhoeve Pietjes
Möhoeve Sonni’s
Willem’s-Hoeve Rita’s
Skalsumer Pietjes
Massia’s
Mina’s
Jolanda’s
Suzannen

% stemmen
23
18
17
17
10
8
4
3

Pietje 434 (v. SVS Neil)

Tabel 1 – Uitslag verkiezing beste koefamilie
25 jaar Veeteelt

ook veel stemmen hebben gekregen.’
Zonder moeite haalt George herinneringen op aan de koefamilie die in 1936
haar intrede deed op de Woudhoeve in
de vorm van Pietje E2, een Lindbergdochter. George diept verhalen op over

Jan en George Ruyter ontvangen
de prijs uit handen van
Veeteelthoofdredacteur Jaap van der Knaap

stalfavoriet Pietje 131 (v. Adema 312) en
de talrijke stieren die vertrokken naar
binnen- en buitenlandse ki-organisaties.
De vrouwelijke dieren werden bij voor-

Pietjes sluiten aan bij fokkerijstandaard
Diverse Nederlandse fokkerijorganisaties hebben meegedacht bij het samenstellen van de lijst met genomineerde
koefamilies. Een korte reactie van foktechnisch medewerker Henk Buijs van
CRV en Adrion van Beek, foktechnisch
medewerker van Alta, over de winnaar.
Henk Buijs: ‘Als er één koefamilie is
waar Nederlandse fokkers veel aan te
danken hebben, dan is het die van de
Woudhoeve Pietjes. Dat was in het fhtijdperk al zo en dat heeft de familie
Ruyter kundig doorgezet in het latere holsteintijdperk. Woudhoevestieren
komen altijd goed voor de dag en draaien mee met de top. Het is niet voor

niets dat we ook nu nog altijd Pietjes
onder contract hebben.’
Adrion van Beek: ‘Wanneer je het aantal jaren bekijkt dat de Pietjes bekend
zijn in de rundveefokkerij, dan kan het
haast niet anders dan dat dit de familie
is die moest winnen. Aan de productiefokwaarden van de Pietjes hoef je
nooit te twijfelen. Echt topexterieur
vererven is lastiger voor de Pietjes,
maar ze hebben wel standaard goede
cijfers voor uiers en benen en juist dat
is belangrijk. Als je dat bij elkaar optelt,
begrijp je des te beter dat de Pietjes een
koefamilie vormen die goed aansluit bij
de Nederlandse fokkerijstandaard.’

keur niet in het binnenland verkocht.
‘Wanneer je in Nederland foktechnisch
interessante dieren verkoopt uit je eigen
koefamilie, prijs je jezelf uit de markt.
De Pietjes, die horen op de Woudhoeve’,
zo verduidelijkt George de gevolgde lijn.
Hoe lucratief de fokveeverkoop in sommige jaren ook was, de De Ruyters bleven er alert op dat melkgeld de basis van
het melkveebedrijf vormde. ‘We hebben
altijd heel bewust op economische koeien gefokt. Lukte het een jaar niet, dan
moesten we wel met melken het geld
verdienen.’

Eigen koers volgen
Op de Woudhoeve wordt sinds 2006 niet
meer gemolken en door de veiling bij de
bedrijfsbeëindiging waaierde de koefamilie uit over Nederland en België. Maar
de koefamilie kwam recent weer volop
in de aandacht door de roodbonte Huybens Pietje 514, een Tulipdochter van
Theo en Hanny Huijben uit Oosteind. De

topstiermoeder grossierde in fokstieren
als Tequila, Deejay en Beau. ‘De Pietjes
hebben ons heel veel bekendheid gebracht’, vertelt Theo Huijben, die net als
de familie Ruyter erg enthousiast reageert op de overwinning. De koefamilie
fokt volgens Huijben voorspelbaar. ‘Op
voorhand kun je bij het maken van een
combinatie voorspellen wat voor dieren
je krijgt: koeien die niet te groot zijn,
maar die prima uiers en benen hebben
en die gemakkelijk produceren.’
Zo eenvoudig wil Jan Ruyter het fokken
met de Pietjes niet omschrijven. ‘Nee, je
moet altijd zorgen dat er voldoende productiedrang achter blijft zitten.’ Zijn vader vult hem aan: ‘In onze fokkerij zijn
we altijd financieel ingesteld geweest.
Daardoor hebben we ook wel eens stieren ingezet omdat ki-organisaties dat
graag wilden, ook al hadden we zelf twijfels bij de combinatie. Uiteindelijk hebben we wel altijd onze eigen koers gevolgd.’ l

Pietje 525 (v. Elton)

Pietje 727 (v. Addison)
Huybens Pietje 514 (v. Tulip)
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