Bert en Angelien Poot gaan prat op mooie koeien die veel

maar gegeten heb, ben ik tevreden. Sober voeren betekent meer risico op gezondheidsproblemen. Als het lukt de
sleufsilo vol te krijgen met hoogwaardige kuil, probeer ik het rustig zonder bijproducten. Want ik sta wel open voor
nieuwe dingen, daarom doe ik ook mee
aan het project van Campina om melk
te produceren met meer omega 3-vetzuren.’

produceren. Hun bedrijf in Rockanje telt zo’n dertig stuks melkvee,
maar is als het aan hen ligt nog lang niet toe aan zijn laatste adem.
Favoriet Trijntje 97 streek in 2006 de vaarzentitel op in Hellevoetsluis.

‘I

k heb nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, mijn toekomstplan is
dit bedrijf voort te zetten.’ Bert Poot (39)
is nuchter over de bescheiden omvang
van het melkveebedrijf dat hij samen
met zijn vrouw Angelien (35) en vader
Teun (77) runt in Rockanje. De 26 hectare kleigrond, dertig melkkoeien en 65
schapen bezorgen Bert vooral werkplezier, ze nopen hem niet om ambitieuze
groeiplannen te lanceren: ‘Ik wil niet
stilstaan, maar ben wel altijd afwachtend in mijn handelen. Het is moeilijk
te zeggen waar ik over tien jaar sta, ik
heb niets met dat soort voorspellingen.
Drie jaar geleden nam ik het bedrijf van
mijn vader over, die hobbel is nu achter
de rug. We werken goedkoop in onze
grupstal, die veertig jaar oud is, en doen
veel landwerk zelf’, vertelt Bert.
Poot benadrukt dat hij de kansen die

zich voordoen wel pakt, zoals onlangs
de aankoop van een portie quotum die
hij voorheen leasede. Daarmee bedraagt
de melkplas bijna 300.000 kg melk, twee
ton meer dan waar Teun Poot in 1984
mee begon. ‘Ook al hebben we een klein
bedrijf, wat mij betreft gaat het quotum
er zo snel mogelijk af. Want in 2006 heb
ik melk moeten leasen voor zes eurocent
per procent vet. Dat is een forse investering om drie ton te mogen melken.’

Melk niet wegfokken
Angelien en Bert Poot: ‘Het is moelijk te
zeggen waar we over tien jaar staan, we
hebben niets met dat soort voorspellingen’
Ondanks de extensieve en arbeidsintensieve bedrijfsopzet voert Bert diverse
bijproducten. Bierbostel, in een oude

Bert Poot: ‘Onze fokkerijkoers is in vijftig jaar nooit gewijzigd’

Constant co mpenseren
bietenmolen gesneden aardappels, perspulp en zo veel mogelijk graskuil vormen naast krachtvoer het wintermenu.
‘Mijn streven is een productie van
10.000 kilogram melk per koe. Omdat
niet alle percelen de kwaliteit gras leveren die daarvoor nodig is, voeren we bijproducten. Een deel van de grond is natuurland en bovendien moeten we het
hier hebben van de eerste snede. Als het
droog is in juli kun je hier knikkeren, zo
kaal en hard wordt de teeltlaag. Mijn
streefproductie is met alleen gras en
brok niet haalbaar’, stelt Bert.
Zijn bedrijf staat nu op een rollend jaargemiddelde van 9531 kg melk met 3,86%
vet en 3,37% eiwit.

Omdat Bert ook voer aankoopt voor de
schapen is een exacte kostprijs voor
deze productie hem onbekend. ‘Die rekensom maak ik niet. Ik verdiep me
meer in fokkerijcijfers dan in de voerkosten. Als ik aan het eind van het jaar

tle, Goldwyn, Pickel, Classic, Dominator
en een restje van James en Stadel. Het
sterkst zet Bert in op Talent: ‘Die stier is
super voor kruisbouw en uier. Dat maakt
een koe functioneel en prettig om mee
te werken.’
De gedreven fokker omschrijft zichzelf
als een exterieurliefhebber. Bij de laatste bedrijfsinspectie scoorden de vaarzen gemiddeld 84 punten. Daarbij
zweert Bert erbij om binnen vijf generaties minimaal één keer een stier te benutten die boven de 2000 scoort voor de
fokwaarde kilogram melk. ‘Daarmee
moet je niet wachten tot het moment
dat de melk is weggefokt.’
Bert is een fan van het triple A-systeem.
‘Het triple A-systeem is voor mij niet
heilig, maar het is een prima hulpmiddel. Ik vaar er niet blind op, want ook de
slechtste stier kan wel een passende
code hebben.’ Toch selecteert hij de stieren in eerste instantie op triple A-code,
daarna kijkt hij of de onderbalk past. ‘Ik
zoek de stieren ten slotte uit op de af-

Aaltje 363 (AB 87, Design x Aaltje 335)
Productie: 3.06 12.262 2,95 3,12 101 lw

Trijntje 97 (v. Kite). Eerste lijst in
305 dagen: 8781 3,72 3,11 117 lw

Kostprijs onbekend
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Zoals gezegd, Bert is het liefst met fokkerij bezig, hij vertelt honderduit: ‘Onze
fokkerijkoers is in vijftig jaar nooit gewijzigd. De filosofie is constant compenseren en aanvullen.’
Voor dertig koeien en bijbehorend jongvee heeft hij 26 verschillende stieren in
het stikstofvat zitten, waaronder Shot-

stamming. Ik zie er graag een familie
achterzitten met AB-koeien, het liefst
excellent.’
Bert vertelt uitvoerig over zijn rood- en
zwartbonten, bijvoorbeeld over Kitedochter Trijntje 97. Zij werd in 2006
vaarzenkampioene in Hellevoetsluis en
is goed voor een eerste 305 dagenlijst
van 8781 kg melk met 3,72% vet en
3,11% eiwit, met een lactatiewaarde van
117. ‘Kite heeft een waardeloze fokwaarde, dat is helemaal niks. Maar als
de paring klopt, dan kan hij iets aparts’,
stelt Bert en hij wijst op Trijntjes exterieurscore van 87 punten. Ze kreeg 88
punten voor uier.
‘De Trijntjes fokken constant, je hebt
niet zo snel een misser, maar in gehalten zijn ze gewoon. Kijk, hier is het allemaal mee begonnen’, zegt Bert Poot,

terwijl hij de foto van Topsdochter Trijntje 35 naar voren schuift. De grootmoeder van Trijntje 97 is een uitgesproken
Topstelg: ze is zwart, iets gedrongen en
met sterk ogend beenwerk. Ze produceerde 100.000 kg melk en kreeg 90
punten. ‘Ze zat helaas net niet in de
winnende groep van Tops op de NRM
van 1994.’

In alles afwijkend
Aaltje 335 (v. Sunny Boy) is met haar
89.000 kg melk en 88 punten algemeen
voorkomen een uitgesproken ambassadeur voor mooi en productief vee. Voor
de stiermoederstatus zijn haar gehalten
te mager, maar dat haar productie imposant is, staat buiten kijf: afgelopen
lactatie gaf de tienjarige Aaltje 13.000
kg melk met 2,70% vet en 3,30% eiwit.
Haar voortschrijdend gemiddelde zit op
39,3 kg melk per dag.
Bert geniet van zijn koeien, kent elke
afstamming. Dat zal hem wellicht ook
na de pensoengerechtigde leeftijd blijven bezighouden. ‘Je weet nooit hoe het
loopt na de quotering. Wij zijn overal
wel een beetje afwijkend in,’
Tijmen van Zessen
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