Den Dogge Lash (v. Hershel), 88 punten
Productie: 2.04 291 10.959
3,26 3,03 LW 111

Familie Meppelink: ‘Nederlandse
veehouders zijn te bang om hun beste
dieren te verkopen’

‘K

ijk dan. Neem Olympique. Er hoeft
niet altijd een bekend papier bij te
zitten, maar met zo’n koe kun je wel weer
een goede koefamilie ontwikkelen, tenminste, wanneer je er mee aan het werk
gaat en de juiste stieren gebruikt. Een goede koefamilie moet toch ergens beginnen.’
De van origine Franse Jurordochter Olympique was reservekampioene op de zomer-

opgeheven, neemt aanstaand schoonzoon
Jan de Vries de vermarkting van de Holsteingenen van het bedrijf waar. ‘Als veehouder heb je daar zelf geen tijd voor’, beredeneert Berend. ‘Je moet tijd en energie
steken in duurzame relaties in het buitenland en zoiets gaat dan ten koste van je eigen bedrijf.’ Met grote regelmaat worden
er koeien ge- en verkocht en ET-sessies uitgevoerd. Tussen de zes- en zevenhonderd
op jaarbasis, zo schat Berend de gewonnen
embryo-aantallen van de laatste jaren in.
Ondanks dat Meppelink naar eigen zeggen uit zijn koeien niet de maximale melkproductie haalt en een aantal ET-dieren de
gemiddelde tussenkalftijd fors laat uitlopen, bedraagt het rollend jaargemiddelde
van de negentigkoppige veestapel 9139 kg
melk met 4,17 % vet en 3,46 % eiwit.
Eind jaren tachtig besloot Meppelink serieus te investeren in fokkerij. ‘Op een veiling zagen we dat embryo’s werden verkocht voor duizend gulden per stuk. Dat is
makkelijk geld verdienen dacht ik’, verhaalt Berend over de aanvangsperiode.

toen hij ineens doorbrak, stond onze Pietje plotseling volop in de belangstelling.
Die investering hadden we snel terugverdiend.’ Heike benadrukt dat geld niet de
hoofdreden was om in het wereldje van
topfokkerij te stappen. ‘Fokkerij boeit ons.
Bovendien levert het veel aanloop op. Je
wereld wordt er een stuk groter van.’ Berend heeft nóg een reden. ‘Ik hou van
mooie koeien. Wanneer ik niet kon werken met een koppel knappe koeien, zocht
ik ander werk.’ Jarenlang koos hij ervoor
om slechts beperkt in quotum te investeren en vooral geld te steken in de ontwikkeling van zijn veestapel. Toen Gerald en
Jan-Hendrik aanstalten maakten om boer
te worden, verdubbelde de afgelopen vijf
jaar het quotum naar de huidige acht ton
en steeg het aantal hectare land naar zestig. Gerald en Jan-Hendrik werken gezamenlijk nog vijftig uur buitenshuis bij verschillende agrarische bedrijven.

Gek van Grietje
Je kunt geen koefamilie bedenken of er

conditie uit de Nederlandse Grietje 80 (v.
Esquimau) en werd inmiddels al 13 keer
gespoeld. Dat resulteerde in meer dan 150
embryo’s en wereldwijd is er veel vraag
naar haar zonen. ‘Binnen Nederland zijn
echt wel goede koefamilies zoals de Grietjes te vinden. Maar ze moeten wel de kans
krijgen om zich te ontwikkelen en vaak
betekent dat ook dieren verkopen.’ Dat
vinden veehouders in Nederland erg moeilijk, ervaart Meppelink. ‘Nederlandse veehouders houden het liefst hun beste dieren zelf. Stel je voor dat een ander er iets
aan verdient. Maar je moet juist niet bang
zijn om iets te verkopen. Dat zorgt voor
een breder gedragen koefamilie en brengt
geld in het laatje om verder te investeren.’
De Grietjes vormen een koefamilie die
Meppelink meer in de belangstelling wil
plaatsen. De stammoeder is de excellente
Grietje 80 (Esquimau x Lucky Leo) die Meppelink een aantal jaren geleden kocht van
Wim Oostendorp uit Kampen en zij is onder meer de moeder van de Lord Lilyzoon
Homerun.

‘Koefamilie moet ergens beginnen’
Fokkerijtak al vijftien jaar belangrijke inkomstenpost voor familie Meppelink
keuring in Beilen en is een van de laatste
aanwinsten in de stal van Berend (51) en
Heike (52) Meppelink uit Dalen en hun zonen Gerald en Jan-Hendrik, beide 22 jaar.
‘Nou, geen papier, er zit anders wel een excellente Franse Esquimaudochter voor
met 100.000 kg melk.’ Gerald wil met zijn
opmerking maar aangeven dat de met 98
punten ingeschreven Olympique niet
zomaar een koe is. ‘Die 98 punten kreeg ze
in Frankrijk, dat wel, maar de massale
Olympique is toch wel een aparte koe.’

Koppel knappe koeien

Franse, Duitse, Italiaanse en Belgische koeien lopen er in de stal van
de familie Meppelink in Dalen. Hun achterliggende koefamilies zorgen ervoor dat fokkerijverkopen al jarenlang een belangrijke bedrijfstak vormen. ‘Maar ook in Nederland lopen goede koefamilies. Alleen
moeten ze wel de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.
Een koefamilie moet ergens beginnen.’
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De arbeidsverdeling op het bedrijf Meppelink uit het Drentse Dalen is bijzonder te
noemen. Naast melkgeld vormt de vermarkting van dieren voor de topfokkerij al
15 jaar een belangrijke inkomstenbron. In
de ‘gouden jaren’ eind jaren negentig waren de inkomsten uit deze tak groter dan
de inkomsten van het melkgeld. Quality
Genes, een samenwerking met embryoen fokveehandelaar Adolf Langhout, zorgde voor veel fokkerijsuccessen. Sinds het
samenwerkingsverband vorig jaar werd

Een van de eerste aankopen was Belldochter Pietje 284 uit de moeder van Sunny Boy.
‘Je moet een beetje geluk hebben bij de
start. Sunny Boy was nog niet ontdekt en

loopt er wel een loot van in de Drentse stal.
Moeiteloos worden de pedigrees opgesomd en bij Genua wordt even wat langer
stilgestaan. Zij is een Aarondochter in ET-

Prelude Ina (v. Prelude), 90 punten. Productie: 6.00 12.115 4,74 3,13 LW 114

‘Grietjes moedersvader Lucky Leo heeft
een enorme invloed gehad in onze stal’,
vertelt Berend die in totaal 15 dochters van
de Ugela Bellzoon molk. Op dit moment is
er niet één specifieke stier die een stempel
drukt. ‘Riscospreiding’, noemt Meppelink
dat wanneer hij het huidige inseminatielijstje oplepelt. Gericht op eiwit en exterieur zijn stieren als Titanic, Lancelot, Dynasty, O-Man en Gibson geselecteerd. ‘Over
het algemeen is iedereen het erover eens
dat koeien te vroeg het bedrijf verlaten’,
verduidelijkt Berend de stierkeus en hij
wijst naar een van zijn stalfavorieten, de
excellente, elfjarige Prelude Ina. ‘Het ligt
niet altijd aan de koe. Van veel koeien is
het vermogen groter dan het vermogen
van de veehouder. Ons voordeel is dat we
met meerdere personen de koeien verzorgen. Ik geloof vast dat snel reageren en
meer aandacht voor de koe winst in levensduur oplevert.’
Jaap van der Knaap
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