Met veel enthousiasme en realiteitszin boeren Sander en Rolf Penterman sinds een kleine twee jaar
in de Amerikaanse staat Wisconsin. Problemen met nieuw aangekochte koeien en een lage melkprijs
maakten de start niet eenvoudig. Inmiddels melken ze 380 koeien, maar de plannen voor uitbreiding
liggen klaar. Zeshonderd koeien is volgens de broers het optimum.
Mariënvelde

‘J

e leest altijd de succesverhalen over
emigratie, maar zo makkelijk is het
echt niet. Zonder hulp hadden we het niet
gered’, vertelt Sander Penterman (28). Rolf
(30) valt zijn broer bij: ‘Het eerste half jaar
hebben we amper slaap gehad.’ Met
Achterhoekse nuchterheid vertellen Sander en Rolf over hun emigratie-ervaringen. Sander Penterman was sinds enkele
jaren bekend met de omstandigheden in
Wisconsin. Drie jaar lang werkte hij daar

Wisconsin

Sander en Rolf Penterman: ’De zekerheid
die het vastzetten van de melkprijs geeft,
is ook wat waard’

Verenigde Staten

eens een koppel van 100. Het nieuwe vee
leverde meer problemen dan verwacht.
‘Het kost ten minste drie weken voor ze gewend zijn. Als ze daarna niet volledig meedraaien vallen ze meestal af’, zegt Sander.
‘Vooral koeien vanuit een aanbindstal
gaan niet snel in de boxen liggen en ze
moeten allemaal naar de melkput gehaald
worden.’
Alle dieren uit Minnesota waren gedekt
door een eigen stier. Met als gevolg dat van
geen enkel dier de verwachte afkalfdatum
bekend was. Een aantal koeien kalfde eer-

lijken de koeien hun draai helemaal gevonden te hebben. Het grootste deel van
het koppel staat aan het voerhek te vreten.
Een van de koeien laat zich door een roterende borstel verzorgen. ‘De koeien vinden het prettig om zich te laten verwennen. Die hebben we in Nederland besteld,
hier is zoiets niet te krijgen.’

Viermaal daags melken
De veestapel is inmiddels aangevuld tot
380 koeien die door drie fulltime en één
parttime medewerker gemolken worden.

Catastrofejaar

Starters in Wisconsin
Rolf en Sander Penterman: ‘Het eerste half jaar hebben we amper slaap gehad’
op een melkveebedrijf met 1600 koeien.
Werken op het ouderlijk bedrijf in Mariënvelde (Gld.) was voor hem geen optie. Met
Rolf gedeeltelijk thuis en hun vader volledig op het bedrijf, boden de zestig melkkoeien onvoldoende arbeid voor Sander.
Na verloop van tijd ontstond het plan bij
de broers om samen een eigen bedrijf in
Amerika op te zetten. Ze oriënteerden zich
in verschillende staten en kwamen uiteindelijk in Wisconsin terecht.

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van
de Professional Dairy Producers of Wisconsin kwamen de gebroeders Penterman
in contact met Tim Griswold, werkzaam
voor het ministerie van Handel. Hij stelde
voor te gaan kijken bij een failliet bedrijf
in Thorp (Wisconsin) met een ligboxenstal
voor driehonderd melkkoeien. ‘Dezelfde
avond zijn we gaan kijken. De ligboxenstal
was net twee jaar oud, die zag er goed uit.
Van de rest konden we niet veel zien. Het

was donker en het erf was bedekt met
sneeuw’, vertelt Sander Penterman. Na
aankoop was de aanblik van het bedrijf bij
daglicht ontnuchterend. De oude grupstal
bleek rijp voor de sloop en het woonhuis
was niet veel beter. Na een grote opruiming en de aanpassing van een loods tot
drogekoeienstal startten de broers in mei
2002 met melken.
Vanuit Minnesota kochten ze een koppel
van 215 koeien aan, vanuit Canada nog

der af dan verwacht, waardoor de start van
de nieuwe lactatie niet optimaal was.
Om een uniforme veestapel te krijgen werken de broers met het triple-A-systeem.
‘We zijn hier een half jaar geleden mee
begonnen. Een ideaal hulpmiddel om de
juiste stier te zoeken bij een koe’, stelt
Sander. ‘Van onze koeien zijn weinig afstammingsgegevens bekend. Dus je moet
ergens beginnen om een beetje een uniforme veestapel te krijgen. We willen graag
mooie koeien, maar zeker geen showkoeien.’
Bij de stierkeuze weegt het beenwerk
zwaar mee, vooral omdat de koeien jaarrond op beton lopen en veel in beweging
moeten zijn. ‘Elke gezonde koe met goede
benen en een goede uier kan veel melk geven, als je ze maar goed verzorgt. Daar heb
je geen hoge fokwaarden voor nodig’, stellen de broers.
In de lichte, ruim opgezette ligboxenstal
Het wennen van de koeien aan de
ligboxenstal gaf veel extra arbeid
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jaar halen de broers dit amper. Invloed van
de sterk fluctuerende melkprijs proberen
ze zoveel mogelijk te voorkomen door
voor minimaal driekwart van de productie
een contractprijs af te sluiten. Rolf: ‘Natuurlijk gebeurt het wel dat de melkprijs
veel hoger is dan de prijs die wij hebben
vastgesteld in die maand. Maar als we ruim
boven de kostprijs uitbetaald worden,
moet je niet kijken naar wat je nog meer
had kunnen krijgen. De zekerheid die het
vastzetten van de melkprijs geeft, is ook
wat waard.’

Iedere dag is Sander of Rolf tijdens minimaal één melkmaal in de put aanwezig.
Hierdoor houden ze goede controle op de
koeien en op de werkwijze van de melkers.
Het gros van de koeien wordt driemaal
daags gemolken, uitzondering hierop zijn
de nieuwmelkte koeien. Die gaan sinds november vanaf het afkalven tot ongeveer 60
dagen viermaal daags door de melkput.
‘We zijn hier mede op advies van anderen
in november mee gestart om de melkstal
zoveel mogelijk te laten draaien en het bevalt tot nu toe prima’, aldus Sander.
Met gebruik van het melkstimulerend
hormoon BST halen de koeien gemiddeld
over het jaar een productie van circa 42 kilogram melk per dag. Een extreem droge
en warme zomer leidde tot slechte maïskwaliteit waardoor de productie daalde
naar 38 kilogram melk met 3,30 procent
vet en 3,00 procent eiwit.
Om kostprijsdekkend te kunnen werken
moet de basismelkprijs minimaal 0,26 dollar (0,21 euro) per kilogram zijn. Met de
slechte melkprijzen van het afgelopen

Onder andere door de lage melkprijzen
heeft de Amerikaanse overheid het afgelopen jaar als catastrofejaar voor de melkveehouders uitgeroepen. Voor dit jaar
kunnen veehouders per melkkoe een vergoeding van 32 dollar (25,50 euro) aanvragen. Dit is slechts een van de mogelijkheden om meer opbrengsten te vergaren. ‘De
overheid betaalt voor maximaal 1,1 miljoen kg melk een garantieprijs van 29 dollarcent uit. Je kunt aangeven vanaf welke
maand je voor die regeling in aanmerking
wilt komen. Wanneer de basisprijs in die
periode onder de garantieprijs zit, betaalt
de staat het verschil’, zegt Sander. ‘Al die
subsidies zijn wel mooi meegenomen,
maar we hebben meer baat bij een goede
marktprijs.’
Waar de broers zich in de nabije toekomst
op gaan richten is nog onduidelijk. Ze vertellen enthousiast over de mogelijke uitbreiding van de melkveestapel tot 600
koeien. De plaats voor een nieuwe ligboxenstal is al bekend, maar het financiële
gedeelte is nog onduidelijk. ‘Uitbreiden
naar 600 koeien is voor ons de optimale situatie. De slechte melkprijs van het afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat we niet
eerder zijn gaan uitbreiden. We moeten
nu het jaarrapport van 2003 afwachten
om te bepalen of we verder kunnen investeren.’
Christel van Raay
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