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Aankoop van excellente Marq-I noemen
fokkerijvrienden diepte-investering

Zweedse schone
op Friese bodem
Sinds februari loopt de Zweedse excellente koe Hoff September
Marq-I in de stal van de famlie Altenburg. De derdekalfskoe van
95 punten is in gezamenljik eigendom met Wierd de Groot en
Theo van Vliet. ‘We hopen dat ze voor veel nafok gaat zorgen.’
tekst Alice Booij

E

en roodgloeiende telefoon, vertegenwoordigers die wat vaker langskomen
dan normaal en heel veel vragen. Ronnie
en Sjoukje Altenburg hebben het maar
druk met hun nieuwe aanwinst op stal:
Hoff September Marq-I. ‘We hebben
haar niet gekocht om straks op de NRM
te schitteren. Marq-I biedt ons de kans
om uit een geweldige koe en een sterke
familie een lijn op te bouwen in onze ei-

gen stal.’ Ronnie Altenburg uit Koufurderrige valt maar meteen met de deur in
huis. ‘We zullen haar echt wel opgeven
voor de nationale show, maar dat is zeker niet dé reden waarom we haar naar
Nederland hebben gehaald.’
Samen met Wierd de Groot en Theo van
Vliet kocht Ronnie Altenburg de dochter
van September Storm begin van het jaar
aan. ‘We zijn vorig jaar met de HHH op

studiereis geweest naar Zweden’, vertelt
hij over de aanleiding. Op het eerste bedrijf waar ze kwamen, viel hun mond
open: wat een goede holsteinkoeien. ‘Het
zullen wel uitzonderingen zijn, dachten
we, maar ook in de volgende stallen zagen we topkoeien.’

Excellente koefamilie
Tijdens het bezoek aan een veiling van
de bedrijfsbeëindiging van de gebroeders
Hoff, gerenommeerde fokkers in Zweden, begon het flink te kriebelen. ‘We
hadden een prachtige excellente dochter
van Zenith op het oog’, vertelt Ronnie.
Het animo voor de koe was echter zo
groot dat de Nederlandse veehouders er
net niet aan te pas kwamen. Lopend naar
de bus om weer richting Nederland te
vertrekken, liepen ze bij de familie Hoff
langs een wei met drie droge koeien die
niet op de veiling aangeboden werden.
‘Wat een beste koeien’, zeiden Wierd en
Ronnie nog tegen elkaar. Het bleken
Marq-I, haar met 94 punten opgenomen
moeder en haar zuster, die 93 voor exterieur kreeg.
‘Thuisgekomen bleven we deze koeien
in gedachten houden. Bert Meijering
heeft toen contact gelegd met de gebroeders Magnus en Marcus Hoff.’ De verkopers hadden even bedenktijd nodig, want
na het kalven werd Marq-I van 87 punten als vaars overgekeurd naar maar

liefst 95 punten. ‘Ze wilden nog wel
graag nafok uit haar, maar aan de andere
kant vonden ze het een mooie kans om
de Zweedse fokkerij naar het vasteland
te krijgen en reclame te maken’, vertelt
Bert Meijering van BM Livestock, die samen met Ronnie en Wierd half januari
naar Zweden reed om de koe opnieuw te
bekijken. De broers hadden de koe nog
een keer gespoeld en dat leverde negen
embryo’s op van Stanleycup. ‘Die leverde
ze zes weken na het kalven, ze spoelt dus
ook nog prima.’

Uier als een velletje
Op 20 februari kwam Marq-I naar de stal
van Ronnie, Sjoukje en hun kinderen.
‘Ze begon meteen te vreten.’ Apart in
een strohok krijgt de koe de aandacht
die ze verdient én het voer dat ze gewend
was. ‘Met het ophalen van Marq-I hebben we ook de wagen vol hooi geladen.
Zo is de overgang van Zweden naar Nederland minder groot’, aldus Ronnie.
In Zweden stond ze op de grupstal en

maakte ze een vaarzenlijst van ruim
12.000 kg melk in 305 dagen met 4,3%
vet en 3,3% eiwit. Bij de Altenburgs heeft
ze een eigen met stro ingstrooide box tot
haar beschikking. De excellente koe oogt
rustig en tevreden. Ronnie pakt haar bij
de halster en neemt haar mee naar buiten. Haar maat, breedte, diepte en balans
zijn imponerend. Marq-I heeft een sterk
melkframe met droge, fijne benen en
een uier waar de kwaliteit van afstraalt.
‘Ze geeft 40 liter’, vertelt Ronnie over de
uier die wegmelkt als ‘een velletje’. ‘We
hadden alleen een probleempje in de
melkstal. Ze past niet midden in onze
2x8, ze moet dus als laatste in de rij.’

Met Marq-I investeren de veehouders in
een nieuwe tak op hun bedrijf, vergelijkbaar met Lynette bij de Altenburgs en
Charity bij Theo van Vliet. ‘Van zo’n
koefamilie heb je jaren plezier, het is een
diepte-investering’, zegt Ronnie over het
aankoopbedrag dat hij liever niet noemt.
‘Een nieuwe trekker of machine zegt ons
niets, we kopen dan liever een koe. En
zeg nou zelf: je kunt ook in twintig embryo’s investeren, maar nu weten we wat
we hebben.’
Marq-I is dan geboren en getogen in Zweden, haar roots liggen in Noord-Amerika
waar de Hanover-Hill-stal van Pete Heffering haar koefamilie Papoose ontwikkelde. ‘We gaan haar spoelen wanneer ze
hier goed gewend is’, kijkt Ronnie vooruit. En over een stierkeus hebben de
fokkersvrienden ook al nagedacht.
‘We gaan voor Giessen Struik, dan
combineren we het beste van Charity met Marq-I.’ l

De forse lichaamsmaten van Marq-I
worden duidelijk aan de hand van Bettie
Altenburg

Niet investeren voor één dag, maar vanwege de koefamilie
‘Het is kortzichtig om voor één dag een
koe aan te kopen. Investeren in een koe
doen wij vooral om een bijzondere familie met fokkracht naar de stal te halen’,

vertelt Johan Schep. De familie Schep
heeft afgelopen jaren dikwijls (buitenlandse) dieren gekocht die sterk acteerden in de keuringsring. ‘Alleen uit een

Fior Juror Iota (v. Juror) kwam vanuit Italië naar Nederland en werd NRM-kampioene
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sterke koefamilie komt uiteindelijk altijd weer iets goeds. De recente aankoop
van Socratesdochter Barbwire is zo’n
voorbeeld. Ze komt uit de Barbies. Na
aankoop konden we meteen embryo’s
verkopen en zelf kreeg ze 89 punten.’
Maar ook NRM-kampioene Iota en de
aankoop van de Roza’s noemt Schep investeringen voor de lange termijn. ‘In
onze veestapels leveren ze plezierige nafok. Om echt te schitteren op een keuring moet je geduld hebben. Dat gebeurt
je misschien maar één keer in je leven.’
Freek-Jan Eggerink noemt de aankopen
die hij in Zwitserland deed ‘hobby’. Hij
zocht naar een aparte bloedlijn en haalde
de fraaie Rustlerdochter Mitzi naar Wierden. ‘Je koopt een nieuwe basis voor je
eigen bedrijf, daarbij is het mooi om te
laten zien dat Zwitserse koeien het ook
hier goed doen.’ Een spoeling leverde 35
embryo’s, waarvan er 25 werden ingezet,
21 bleven er zitten en inmiddels veertien
Fidelityvaarskalveren zijn geboren. ‘Eigengefokt, dat blijft het allermooiste.’
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