Sneekers breid en uit
Gehaltespecialist Newhouse Ricky komt uit dezelfde familie als melkplasverhoger Sneeky
Newhouse Sneeky heeft een opvolger. Dankzij Majorzoon Newhouse Ricky staat de van oorsprong
Friese Sneekerfamilie van Jan en Pauline Nieuwenhuizen uit Zevenhoven opnieuw in de schijnwerpers.

B
.

ijna 900 dagen achter elkaar ging ze als vaars drie
keer per dag door de melkstal.
Fataldochter Newhouse Sneeker 149 was binnen de veestapel van Jan en Pauline Nieuwenhuizen uit Zevenhoven
een bijzondere verschijning.
‘Ze bleef maar produceren. Ze
heeft eigenlijk drie lijsten
achter elkaar gemaakt’, stelt
Nieuwenhuizen, die samen

met vaste medewerker Arnold
van Veen 120 melkkoeien
onder zijn hoede heeft en
een Groene Hart Landwinkel
drijft. In 881 dagen gaf de
Fataldochter 27.416 kg melk
met 4,54% vet en 3,61% eiwit,
goed voor een gemiddelde
dagproductie van ruim 31 kg
melk en een lactatiewaarde
van 118.
Die lange eerste lijst maakte

Newhouse Sneeker 181 (v. Major), 85 punten
Productie: 4.07 301 11.779 3,94 3,51 lw 96

Sneeker 149 niet zonder reden. Nieuwenhuizen spoelde
haar volop omdat ze behalve
productief ook buitengewoon
fraai was. ‘Ze was een bak van
een koe en had veel uitstraling en een prachtig frame’,
omschrijft Nieuwenhuizen de
Fataldochter, die in 2004 afgevoerd werd bij een levensproductie van bijna 68.000 kg
melk. De excellentstatus haalde ze net niet, maar Sneeker
149 kreeg wel 90 punten voor
haar uier en 92 punten voor
het beenwerk.
Ook ki-organisaties toonden
interesse in de Fataldochter,
hoewel het niet meeviel om
stieren uit haar in te zetten.
Sneeker 149 was geen ster in

Jan Nieuwenhuizen: ‘Sneekers zijn koeien
die volhouden’
het produceren van embryo’s
en bleek bovendien draagster
van zowel blad als van cvm.
Een aantal zonen viel om die
reden af. Newhouse Ricky
had daar geen last van. De
Majorzoon is vrij van blad en
cvm. In mei 2006 kreeg hij
zijn eerste fokwaarden. Toch
duurde het even voor hij een
kans kreeg als fokstier, onder
meer te wijten aan een lage
score voor melksnelheid (nu
92). Die eerste twijfels zijn inmiddels verdwenen. Ricky
verbeterde zijn cijfers draai
na draai. Bovendien legt de
introductie van de nieuwe totaalindex nvi Newhouse Ricky geen windeieren. Hij prijkt
op de Nederlands/Vlaamse
lijst op de vierde plaats.
Nieuwenhuizen melkt een
volle zus van Ricky, Majordochter Newhouse Sneeky
181. Zij is ingeschreven met
85 punten en is inmiddels bezig aan haar vierde lijst. ‘Ze is
een probleemloze koe, die elk
jaar een kalf geeft en niet taai
is met melken.’ Haar 84 punten Russelzus Sneeker 178
heeft in vier lactaties inmiddels 42.038 kg melk gegeven
met 5,06% vet en 3,93% eiwit.

Lactatiewaarde van 140
Ricky is niet de eerste fokstier
uit de Sneekerfamilie die een
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plek op de stierenkaart verovert. In 2000 brak Newhouse
Sneeky door. Hij bezette direct de koppositie in de
Nederlandse dps-lijst. De Jimtownzoon kende zijn beperkingen – hij was geen hoogvlieger voor exterieur en hij
bleek drager van cvm – maar
hij kon niettemin rekenen op
een flink aantal gebruikers. In
totaal noteerde NRS meer dan
40.000 eerste inseminaties
van Sneeky. Zijn inzet was
met name te danken aan zijn
hoge productievererving en
positieve scores voor duurzaamheid en de gezondheidskenmerken. Die laatste eigenschappen deelt Sneeky met
Ricky. Toch wijkt Ricky in een
aantal opzichten af van zijn
oudere familiegenoot. Moet
Sneeky het op productiegebied vooral hebben van een
flinke melkplasvererving, nu
nog altijd bijna 1000 kg melk,
Ricky is juist een gehaltevererver pur sang. Bovendien
is Ricky op exterieurgebied
Sneeky royaal de baas met
een totaal exterieur van 109.
De verbindende schakel tussen de twee stieren is Sunny
Boydochter Sneeker 125.
Vooral op het productievlak

blonk Sneeker 125 uit. ‘Op
ons bedrijf kennen we weinig
spreiding qua lactatiewaarde.
Een koe moet verschrikkelijk
goed haar best doen om 120
te halen. De moeder van Sneeky is een van de weinige koeien in onze veestapel die een
lactatiewaarde van 140 heeft
gehaald’, vertelt Nieuwenhuizen. Meerdere keren stond de
met 85 punten ingeschreven
Sunny Boydochter in het jaarlijkse klassement van ZuidHollandse
topproducentes.
Uiteindelijk haalde ze net niet
de 100.000 kg melk. Ze bleef
steken op 96.141 kg melk met
4,81% vet en 3,82% eiwit.
Van oorsprong komen de
Sneekers uit Friesland. Begin
jaren zeventig kocht de familie Nieuwenhuizen op de
markt in Utrecht Sneeker 84,
een dochter van de stier Bilt
Cristiaan. Inmiddels is de invloed van de Sneekerfamilie
flink gegroeid in de Newhousestal, waar jarenlang de
Ingrids – de moederlijn van
Newhouse Ronald – de regie
voerden. Tussen deze twee families woedt een felle concurrentiestrijd. ‘Op dit moment zijn er iets meer
Sneekers’, weet Nieuwenhui-
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Newhouse Sneeker 171 (v. Addison), 89 punten
Productie: 4.07 514 19.633 4,48 3,63 lw 111
zen. Dat is vooral te danken
aan Sneeker 125. Zij zorgde
voor een sterke uitbreiding
van de familie.

Koeien die volhouden
Momenteel staan vooral de
nakomelingen uit Jimtowndochter Sneeker 138 in de belangstelling. Deze volle zus
van Sneeky kreeg 85 punten
en produceerde in totaal
84.388 kg melk met 4,85% vet
en 3,53% eiwit. Van haar
melkt Nieuwenhuizen de derdekalfs Addisondochter Sneeker 171. ‘Zij is het paradepaardje uit onze stal op dit
moment. Ze is een koe met
enorm veel power en met, zeker voor een Addisondochter,
best beenwerk’, klinkt het lovend. ‘Sneekers zijn koeien
die volhouden. Ze zijn heel
persistent. Dat zie je ook bij
deze Addisondochter terug.’
Intussen spoelde Nieuwenhuizen haar regelmatig, maar
cvm gooide, evenals bij Sneeky en Fataldochter Sneeker
149, roet in het eten. ‘In eerste instantie zou ze vrij zijn,
maar later bleek ze toch cvmdraagster. Daardoor is opnieuw een aantal stieren verloren gegaan.’
Aan vrouwelijke zijde bleek
Nieuwenhuizen meer fortuinlijk. Uit Sneeker 171 melkt hij
dochters van onder meer Sti-

list, Lancelot, Harry en O Man.
Sneeker 247 bijvoorbeeld, een
met 86 punten ingeschreven
O Mandochter die in haar
vaarzenlijst voorspeld staat
op 10.828 kg melk met 4,21%
vet en 3,42% eiwit en 118 lactatiewaarde. Drie O Mandochters en een Harrydochter
staan onder contract bij HG.
‘We zetten aardig in op de
Sneekers’, vertelt Henk Buijs,
foktechnisch medewerker bij
HG. ‘We hebben vertrouwen
in deze familie en in het bedrijf. Het is geen showbedrijf
en van de koeien wordt veel
gevraagd. De Sunny Boy- en
Jimtowndochter waren zware
koeien die veel produceerden
en een beetje slordig waren in
de afwerking van het exterieur. De Addison is wel een
mooie koe en dat gold ook
voor de moeder van Ricky.’
Ricky zelf wordt bij HG benut
als stiervader. Ook in zijn geboortestal krijgt hij volop
kansen, naast stieren als Paramount, Fortune en Classic.
‘Op de uitdraai van het SAP
komt Ricky vaak voor. We gebruiken hem vooral op koeien
met een hoge melkproductie
die geen probleem hebben
met de melkbaarheid.’
Inge van Drie
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