BED R I J FSR E P O RTAGE

Freek Jan Eggerink: ‘Keuringdeelname is topsport, zelfs het eigen water en
de eigen waterbak gingen mee naar de HHH-show in Zwolle’

‘Prinsessenbehandeling’
op eenvoudig bedrĳf
Simpel werken en genieten van mooie koeien, dat doen Freek
Jan en Jannet Eggerink. In Zwitserland vond hĳ de koeien die bĳ
zĳn bedrĳf passen, waaronder de recent met 93 punten ingeschreven HHH-seniorenkampioene Plattery Princesse.
tekst Diane Versteeg

F

reek Jan Eggerink (38) is net terug van
een trip met zĳn fokstudieclub Holstein
Wierden naar Zwitserland. ‘De mannen
waren weer even in de snoepwinkel’, lacht
zĳn vrouw Jannet (36). Ze verwĳst naar de
aankoop van vier fraaie Zwitserse roodbonten in de afgelopen jaren. In december
2015 werd de meest recente aankoop, de
in Zwitserland geboren Plattery Princesse,
seniorenkampioene tĳdens de HHH-show.
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Bovendien werd ze de tweede roodbonte
koe in vĳftien jaar die in Nederland met
93 punten werd ingeschreven.
Freek Jan en zĳn vader Jan Albert (67)
glunderen van trots als ze over de koe praten. ‘Ik wilde haar als vaars al kopen van
Christian Menoud, haar fokker uit Romanens in Zwitserland. Hĳ wilde haar toen
nog niet kwĳt en ook als tweedekalfskoe
kon ik haar nog niet kopen’, vertelt Freek

Jan. In de derde lactatie lukte het uiteindelĳk wel. ‘Haar smalle achterspeenplaatsing paste niet bĳ zĳn melksysteem, waarbĳ hĳ tussen de achterbenen door melkt.
In onze 24 stands carrousel met visgraatopstelling van DeLaval laat ze zich perfect
melken’, gaat hĳ verder.
Uiteindelĳk kochten broer Herbert en
vader Jan Albert de koe in 2014. ‘We
stapten met z’n vieren in het vliegtuig
naar Zwitserland om haar te kopen. Herbert, Freek Jan, mĳn vrouw en ik’, vertelt Jan Albert. ‘Het hele gezin is betrokken bĳ de fokkerĳ. Herbert werkt bĳ
Schuitemaker in Rĳssen, maar is ook gek
van koeien. Hĳ woont op de oude locatie
van het bedrĳf, 500 meter verderop.’

Derde MDV-stal in Nederland
In 1995 verhuisde het bedrĳf naar de huidige locatie, waar de familie de boerderĳ

Meer over Princesse
Freek Jan Eggerink vertelt in
een video over de aankoop van
Plattery Princesse.

ringen – zoals extra waterbakken, een
mestrobot en een geautomatiseerd
windbreekgaas, in totaal zo’n 10.000
euro – werd het echt een MDV-stal
mét bĳbehorende afschrĳvingsvoordelen. ‘Op dat moment was het de
derde MDV-stal in Nederland.’
De keuzes in de stal laten zien dat Eggerink gemakkelĳk wil kunnen werken. De ligboxen zĳn bekleed met
rubber matten en worden ingestrooid
met zaagsel. ‘Ik wil niet zeven keer
per dag met de krabber door de
boxen’, antwoordt Freek Jan op de
vraag waarom hĳ niet koos voor diepstrooiselboxen. ‘Voeren doe ik met
een blokkenwagen, gras en mais ongeveer half-half. Krachtvoer voer ik in
de melkstal’, zo benadrukt hĳ de eenvoudige bedrĳfsvoering.
Samen met Bram ter Braak, een Wajong-medewerker, en vader Jan Albert
zetten Freek Jan en Jannet het werk
goed rond. ‘Bram loopt al lang mee.
Met dertig procent van het minimumloon is hĳ een goedkope kracht, die
inmiddels alle klussen kan, maar ook
echt onderdeel is van de familie. Als
ik ’s middags ga liggen, doet hĳ dat
ook’, lacht Freek Jan. Het rollend jaargemiddelde ligt op 8576 kg melk met
4,65% vet en 3,48% eiwit, waarbĳ de
melkgift tot april iets is geremd. Hĳ
realiseerde in december bĳ DOC een
melkprĳs van 31,7 cent per liter.

Inspiratie uit Zwitserland
Freek Jan is eerlĳk: de huidige melkprĳs maakt het werken niet altĳd
makkelĳk. ‘Sommige keuzes stellen
we uit. Zo wil ik de jongveestal ver-
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bouwen om ruimte te maken voor de
droge koeien en een afkalfstal en op termĳn een krachtvoerstation bĳ de melkkoeien installeren. Voor mĳ zit het plezier
van boeren echt in de fokkerĳ: daar mag
ik tenminste nog zelf de keuzes maken’,
laat hĳ weten.
In 2005 ging Freek Jan voor het eerst met
Semex op studiereis naar Zwitserland.
Daar kwam hĳ in aanraking met de Zwitserse roodbonte holsteins. ‘Prachtige koeien. Melkveehouder Christian Menoud
heeft misschien wel de beste roodbontveestapel van Europa’, vertelt hĳ enthousiast. ‘Zwitserse roodbonten hebben brede
kruizen en beste uiers. In de Nederlandse
roodbontfokkerĳ zie ik dat te weinig. De
zwartbontfokkerĳ is hier veel verder in’,
betoogt hĳ.

Linksboven: De ligboxen van 1,15 meter breed geven veel ligruimte
Linksonder: Plattery Princesse staat hier in de keuringsstal met diepstrooiselboxen
Onder: Plattery Princesse is de tweede roodbonte in vĳftien jaar met 93 punten

en tien hectare grond kon kopen. In 2009
werd een nieuwe ligboxenstal gebouwd
met ruimte voor 150 koeien. Deze staat
nu vol. ‘Gelukkig maar, gezien de fosfaatrechten. We melken nu 130 tot 140 koeien en hebben altĳd ongeveer hetzelfde
aantal stuks jongvee gehad’, vertelt Freek
Jan. ‘Op termĳn wil ik het jongvee nog
meer naar de opfokker brengen, zodat ik
hier alleen de melkkoeien, droge koeien
en afkalvend jongvee kan huisvesten.’
In de stal valt de ruimte achter het voerhek en tussen de ligboxen op. ‘Een adviseur wees ons erop dat het stalontwerp
voor een groot deel voldeed aan de eisen
van de Maatlat Duurzame Veehouderĳ’,
zegt Freek Jan. Met een paar extra investe-
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De jonge kalveren gaan na enkele weken naar de jongveeopfokker

Meer veehouders uit Wierden gingen mee
met de jaarlĳkse reis en het enthousiasme
leidde tot de oprichting van fokstudieclub
Holstein Wierden. ‘We werden zó enthousiast over de Zwitserse koeien, daar wilden we meer mee doen. We hebben een
paar keer een stiertje aangekocht en ingezet op onze eigen bedrĳven, maar ook via
ki-organisaties verkocht’, vertelt Freek
Jan. Zo staat HW Solar bĳ KI De Toekomst,
wordt HW Pay-Out door Freyr KI vermarkt en recent haalde Holstein Wierden
Up-to-Date, een Atomiumzoon van Plattery Savard Rénita, naar Nederland.
Dol’s Galant, door Eggerink zelf gefokt,
staat bĳ KI Samen op de kaart. ‘Galant is
een Fidelityzoon van Plattery Mitzi, de
eerste koe die we in 2010 van Menoud
kochten. Mitzi is een Rustlerdochter van
Plattery Galante, de Europees kampioene
uit 2004. Ze spoelde heel goed’, vertelt
Freek Jan. ‘De eerste spoeling met Fidelity
leverde 38 embryo’s op. Hieruit kwamen
twaalf goede vaarzen aan de melk. Ze halen een gemiddelde lactatiewaarde van
112, niet één onder de 100, en scoren gemiddeld 86,5 punten voor algemeen voorkomen’, gaat hĳ trots verder.

Embryo’s voor eigen gebruik
Van kampioene Princesse won de familie
Eggerink tot nu toe zeventien embryo’s.
Drie gesekste Awesome-embryo’s gingen
terug naar Menoud. Tien embryo’s van
Adonis leverden twee vaarskalveren en
vier stiertjes op, waarvan er één is verkocht aan KI Samen. Van Atomium leverde Princesse vier embryo’s.
Alle embryo’s zĳn voor eigen gebruik, benadrukt Freek Jan. ‘De Zwitserse nafok
De ligboxenstal uit 2009 voldoet aan de
eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderĳ
en biedt ruimte aan 150 melkkoeien
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In de oude ligboxenstal uit 1972 staat nu het oudere jongvee

gebruik ik om de kwaliteit van mĳn eigen
veestapel te verhogen. We willen niet handelen in embryo’s. Daarmee verkleinen
we onze eigen kansen in de fokkerĳ en de
exclusiviteit van de familie. Ik vind het
mooi om af en toe een stiertje te kunnen
verkopen aan een ki’, zegt hĳ.
Hĳ is zuinig op de embryo’s en zet ze met
beleid in. Dat blĳkt uit zĳn bevruchtngsresultaten: 80 tot 85 procent van de embryo’s slaat aan. ‘Mĳn vader is het beste
tochtdetectiesysteem dat er is. Voor de
embryo-inzet houd ik bĳ wanneer de dieren tochtig zĳn. Alleen bĳ een regelmatige cyclus, van 20, 21 of 22 dagen, zetten
we een embryo in. Anders niet’, stelt
Freek Jan. De tussenkalftĳd ligt op 391 dagen. ‘Als we ze tochtig zien, insemineren
we bĳ dertig tot veertig dagen na afkalven. We zĳn tevreden over DrachtWacht
van CRV: blĳkt uit de scan dat de dieren
niet drachtig zĳn, dan ondernemen we
direct actie.’

Bewezen stieren
De familie Eggerink kiest voor bewezen
stieren en kĳkt amper naar genoomstieren. ‘Voor een goede paring moet je kĳken
naar de koe. Afwisselend kracht maal
melk of melk maal kracht. Voor mĳ staat
de genoomfokkerĳ gelĳk aan de Inet-fokkerĳ: het is wachten tot de gestapelde toren omvalt. Over tien jaar praat niemand
meer over genomics en hebben ze koeien
zoals die van ons weer nodig’, zegt Freek
Jan. ‘Wĳ kiezen liever voor bewezen stieren. Van Curtis heb ik de laatste rietjes
gekocht. Ook Fidelity gebruik ik nog
steeds. Verder ben ik tevreden over stieren als Adonis, Atomium, Ralstorm, Pit-

bull en Rustler. En onze eigen Galant gebruiken we volop’, beschrĳft hĳ de stieren
die hĳ veel heeft ingezet. ‘Belangrĳk is het
Zwitserse bloed voor kruisbreedte en de
goede uier en de Nederlandse stieren voor
het eiwit in de melk.’

Keuring is hobby én topsport
Mooie koeien in de stal is de drĳfveer voor
de bedrĳfsvoering van de familie Eggerink. Over het geheim van het succes op
de HHH vertelt Freek Jan: ‘Twee maanden
voor de keuring startte de voorbereiding
van Princesse. Ze kreeg een aparte stal
met diepstrooiselboxen en een speciaal
rantsoen. Het gaat bĳ een kampioenschap
om de details en dan draait het om een
goede voorbereiding; dat is topsport.’ Dat
gaat zelfs zo ver dat het eigen water van
de boerderĳ en haar eigen waterbak meeging naar de HHH-show. ‘De geur uit de
stal zorgt voor vertrouwen en voldoende
wateropname. Uit een nieuwe emmer
drinkt een koe niet.’
‘Zonder fokkerĳ waren we misschien niet
eens meer boer geweest’, duidt Freek Jan
het plezier van fokken en het deelnemen
aan keuringen. Ook dochter Lisanne (12),
die een plakboek met foto’s en verhalen
van verschillende shows bĳhoudt, en
zoon Jarnick (11) zĳn besmet met het fokkerĳvirus. Niet zo gek: de familie Eggerink deed ook al tien keer mee aan de
NRM. In 2004 eiste Rika 17 de derde plaats
in de seniorenkeuring op. ‘Zelf fokken is
mooi, maar talent herkennen en het voor
een normale prĳs kunnen aankopen ook’,
besluit vader Jan Albert, waarmee hĳ nog
maar eens het succes van Plattery Princesse benadrukt. l

