Voor het eerst prijken Harrie en Truus van Creij uit het Noord-Brabantse Landhorst op de eerste plek in het Nederlandse topmelkersklassement. Een vast ritme en oog voor detail vormen de basis voor
dat succes. ‘Een koe moet elke dag hetzelfde ritme hebben.’

W

ie het erf van Harrie (49) en Truus
(43) van Creij in Landhorst oprijdt,
kan het bijna niet ontgaan. Via openslaande deuren hebben bezoekers zicht op de
twintigstandscarrousel. In deze melkstal
realiseerden de ruim honderd koeien van
het Noord-Brabantse paar afgelopen jaar
11.467 kg melk met 4,48 % vet en 3,59 %
eiwit, goed voor een EJR van 3110 en de
eerste plaats in het topmelkersklassement. Al vaker dook de naam Van Creij op
in de lijst met topmelkers, maar nog nooit
zo hoog. ‘Terwijl we precies hetzelfde hebben gedaan als andere jaren’, reageert de
kersverse topmelker verbaasd.

Die regelmaat staat aan de basis van het
succes, denkt Van Creij. ‘Een koe moet elke dag hetzelfde ritme hebben’, oordeelt
hij. In Landhorst vindt voeren en melken
met de regelmaat van de klok plaats. Stipt
om de twaalf uur slaat de melkmachine
aan. ‘Dat scheelt veel meer dan de meeste
veehouders denken. Als de klok verzet
wordt, doe ik er twee dagen over om het
schema aan te passen. Doe ik dat niet, dan
knipperen er allemaal lampen in de melkstal omdat de melkproductie meer dan
tien procent afwijkt.’
Voeren en melken kost Van Creij vijf uur
per dag. Het melken in de carrousel bevalt

Harrie en Truus van Creij: ‘De betekenis
van fokkerij is voornamer dan veel
veehouders denken’
hem prima. ‘Als ik klaar ben met melken,
ben ik uitgerust. In de melkstal bedenk ik
nieuwe plannen.’ Door de strakke dagindeling lukt het Van Creij om samen met
zijn vrouw jaarlijks een quotum vol te melken van 1,2 miljoen kg. Behalve de snelmelkende melkstal, noemt Van Creij de
korte looplijnen, de automatische separa-

De Creijlandkoeien krijgen al vier jaar
hetzelfde rantsoen
tien jaar oud artikel uit het Agrarisch Dagblad op tafel. ‘Toen waren we eerste van
Brabant. Aan de bedrijfsvoering hebben
we sindsdien weinig veranderd.’ Achter de

Eén keer per dag draait Van Creij met de
voermengwagen een mengsel van tweederde maïs en eenderde kuil voor het voerhek, aangevuld met 5 kilo bierbostel, 8 tot
10 kilo aardappelsnippers en 3 kilo eiwitrijk mengsel. ‘Na het voeren wil ik niet
meer dan tien tot twintig procent van de

geval niet zo.’ Van Creij werkt al vijftien
jaar met het SAP-programma, maar kiest
wel zelf de stieren uit die daarin meedraaien. Een hoge productie-index en goed
exterieur zijn de belangrijkste selectiecriteria. Van Creij voegde recent een extra criterium toe. ‘Stieren met een uiergezond-

El ke dag is gelijk
Topmelker Harrie va n Creij: ‘Hoge productie is voor ons economisch voordelig’
tie vanuit de melkstal en de kalverdrinkautomaat – inmiddels al de tweede – als reden voor het snelle werken. Zo houdt hij
zelfs tijd over voor andere dingen: akkerbouw bijvoorbeeld. Van Creij benut meer
dan de helft van de zeventig hectare voor
akkerbouw. Afgelopen jaar verbouwde hij
25 hectare aardappels, 7,5 hectare waspeen en 8 hectare graszode. Behalve het
ploegen komt het werk voor rekening van
de loonwerker. ‘Door de grond voor akkerbouw te gebruiken haal ik meer waarde
uit de grond. Maïs kan ik goedkoper aankopen dan zelf verbouwen.’

Geen standaard propyleenglycol
Een dik pak zaagsel in de boxen, een roosterschuif, een geïsoleerd dak en drie keer
per jaar bekappen. Het zijn details die
meewerken aan het totstandkomen van
de hoge productie. Truus van Creij legt een
Creijland Dora 12 (Webster x Cash),
88 punten. Voorspelde productie:
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hoge productie gaat een economische gedachte schuil, zet Van Creij uiteen. ‘We
hadden in het verleden heel weinig grond
en daardoor een ruwvoertekort. Door met
minder koeien het quotum vol te melken,
hoefden we minder ruwvoer aan te kopen.
Een hoge productie was daarom voor ons
economisch voordelig.’ Die gedachte geldt
nog steeds, vindt Van Creij. ‘Bij het boekhoudbureau draaien we ook in de top mee
qua voerkosten. Inclusief bijproducten bedragen de krachtvoerkosten 5 cent per liter, terwijl onze ruwvoerkosten heel laag
zijn omdat we met relatief weinig koeien
het quotum volmelken.’
Dat de bedrijfsvoering nauwelijks gewijzigd is, is terug te vinden in het rantsoen.
De laatste vier jaar heeft Van Creij het basisrantsoen niet aangepast. De producten
in het basisrantsoen moeten wel kwalitatief goed zijn, onderstreept Truus van Creij
en haar man vult aan: ‘Op gras inkuilen
ben ik secuur. Omdat onze koeien niet
weiden, wijkt de kwaliteit van de vijfde
snede nauwelijks af van de eerste snede.’

koeien naar het voerhek zien komen. Als
het er meer zijn is dat een teken dat de
koeien te weinig hebben gehad.’ Via de
voercomputer krijgen de koeien de eerste
honderd dagen maximaal vijf kilo brok en
de vaarzen drie kilo. Daarna bouwt Van
Creij de gift rustig af, afhankelijk van de
conditie van de koeien. ‘Ik loop regelmatig
tussen de koeien om de conditie in de gaten te houden. Automatisch bijsturen van
de hoeveelheid brok aan de hand van de
productie werkt niet. Elke koe is verschillend. Sommige koeien vreten bijvoorbeeld meer ruwvoer en hebben minder
krachtvoer nodig.’

Uiergezondheid boven 102
Speelt fokkerij een belangrijke rol bij het
bereiken van een hoge productie? Van
Creij knikt enthousiast. ‘De betekenis van
fokkerij is voornamer dan veel veehouders denken. Ik hoor sommigen wel eens
zeggen dat het niet uitmaakt welke stieren
je gebruikt omdat je met voeding alles
kunt bereiken. Bij mij werkt het in ieder

heid onder de 102 gebruik ik nauwelijks
meer. Met een hoge productie moet je op
dat gebied extra voorzichtig zijn.’
Tussen de koeien lopen veel dochters van
Nederlandse stieren als Cash, Ronald en
Webster. De huidige inseminatielijst bevat
ook een aantal namen van Frans gefokte
stieren als Jocko Besne, Orcival en Okendo, aangevuld met Future, Win 395, Rafael
en Grandprix.
Zitten de koeien van Van Creij al aan hun
top? De Brabantse melkveehouder schudt
zijn hoofd: ‘Ze kunnen nog meer geven,
maar dan moet ik drie keer per dag melken. Dat lukt me niet alleen, dan zou ik iemand moeten aannemen en dat kost te
veel geld.’
Voorlopig houdt Van Creij het bij het stabiliseren van de productie, maar niet ten
koste van alles. ‘Met driehonderd liter
minder zou ik ook tevreden zijn. Als het
economisch maar goed draait.’
Inge van Drie
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