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Jan Poppe: ‘We hebben koeien met productielĳsten
van anderhalf jaar die nog 45 liter per dag geven’

Altĳd op zoek
naar uitdaging
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Zwolle

op koeien met een ﬂinke melkplas en functioneel exterieur een

290 (op twee locaties)
11.582 4,04 3,43
165 hectare
488 dagen

I

n huize Poppe net buiten Zwolle werd
begin april een klein feestje gevierd
toen de zelfgefokte stier Poppe Snow (v.
Snowman) zĳn eerste dochterfokwaarden in Nederland kreeg en direct de top
vĳf-NVI binnenstormde. Jan Poppe is er
trots op. ‘Het is de eerste stier die we verkochten aan een ki-organisatie. Ooit een
fokstier fokken was altĳd het doel. Het
voelt als de kroon op je fokkerĳ.’

De oudere koeien (koeien met een
levensproductie van circa 60.000 kg melk)
vooraan zĳn als aparte groep gehuisvest
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Op het melkveebedrĳf van de familie Poppe neemt de fokkerĳ
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belangrĳke plaats in. Succes blĳft niet uit, want de zelfgefokte
stier Poppe Snow kreeg onlangs zĳn eerste dochterfokwaarden.
tekst Jorieke van Cappellen

Jan Poppe (54) en zĳn vrouw Ingrid (47)
runnen het bedrĳf met 290 koeien en
300 stuks jongvee in maatschap met
broer Ronald (44) en diens vrouw Anja
(43) en samen met medewerker Jarno
(21). Ronald melkt op het ouderlĳk bedrĳf 125 koeien. Jan melkt op de locatie
in Herfte één kilometer verderop 165
koeien.
Alleen in de administratie zĳn beide be-

drĳven samengevoegd. ‘Qua locatie en
bedrĳfsvoering heeft ieder zĳn eigen bedrĳf’, vertelt Jan Poppe. Broer Ronald
besteedt veel aandacht aan het landwerk
en werkt met het vruchtbaarheidssysteem Ovalert. Jan heeft zich op zĳn bedrĳf grotendeels zelf op de koeien en op
de fokkerĳ gestort. ‘Het voordeel van de
samenwerking is dat we met elkaar kunnen meedenken en elkaar kunnen advi-

seren.’ Ook het machinepark delen ze.
De veestapel op de locatie van Jan Poppe
groeide in ruim 25 jaar van 60 koeien
naar de huidige 165. Het is het resultaat
van telkens investeren als de mogelĳkheid zich voordeed. ‘Het is niets voor mĳ
om tien jaar stil te staan. Ik houd ervan
om een uitdaging aan de horizon te hebben. Die uitdaging vond ik in groei.’
Een goed voorbeeld van de bedrĳfsontwikkeling is een derde voormalig melkveebedrĳf achter het land van Poppe, dat
de broers tweeënhalf jaar geleden kochten en nu gebruiken als jongveestal. ‘Op
die momenten heb je het voordeel dat je
samen één bedrĳf bent. Dan heb je namelĳk ook meer ﬁnanciële armslag om
zo’n investering te doen’, zegt Poppe.
Ook technisch goed draaien is een voorwaarde voor bedrĳfsuitbreiding. Dat
lĳkt goed te lukken. De koeien behalen
een rollend jaargemiddelde van 11.582
kg melk met 4,04% vet en 3,43% eiwit.

Oudere koeien koesteren
Met een hoge productie per koe moet
het geld verdiend worden, is de mening
van Jan Poppe. In het fokdoel ligt de focus op een functioneel exterieur, veel
melkaanleg en veel kilogrammen eiwit.
Dat zorgt er volgens Poppe voor dat koeien persistent melk blĳven geven. ‘We
hebben koeien die lĳsten maken van anderhalf jaar, maar ook dan geven ze nog

Video en extra foto’s
In de Veeteelt-app en op
www.veeteelt.nl zĳn een
ﬁlmpje van Fienchen 580 en een
fotoreportage te vinden.

Stalfavoriet Fienchen 560 rf (v. Stol Joc) leverde al meerdere stieren voor ki’s

steeds 45 kilogram melk per dag.’
Dat de gemiddelde tussenkalftĳd op het
bedrĳf 488 dagen is, vindt hĳ geen enkel
probleem. ‘Elke periode van droogzetten,
afkalven en opstarten brengt voor een
koe risico’s met zich mee. Ik geef de
voorkeur aan koeien die lange, probleemloze lactaties maken. Dat maakt het management ook gemakkelĳker.’ Het moment van insemineren verschilt per koe,
maar gebeurt zodra de koeien te ruim in
conditie komen of zakken in productie.
Poppe geeft aan dat er deze winter geen
enkele koe kampte met uierontsteking.
‘Dat komt door weinig stress. Maar ook
strooien we extra kalk in de boxen om
het risico op mastitis te verminderen.’
De keus voor robots bĳna tien jaar geleden bleek ook goed voor de uiergezondheid. ‘Met 3,5 melking per dag krĳgt de
uier de kans niet om te vol te raken.’
In de stal, met diepstrooiselboxen en gevuld met gescheiden mest, zitten de oudere koeien in een aparte groep. De ligboxen zĳn er net een fractie ruimer en
hebben een iets lagere instap. Poppe
koestert de oudere koeien. ‘Deze 48 koeien zit op een gemiddelde levensproductie van 60.000 liter. Omdat ze ouder zĳn,
maken we ze het graag iets gemakkelĳker. Ze hebben hun sporen verdiend.’
De koeien in deze groep krĳgen allemaal
de kans om honderdtonner te worden,
mits dat op een gezonde manier lukt.
‘Door de lange lactaties kunnen ze de
honderd ton halen in soms maar vĳf of
zes kalvingen.’ Inmiddels hebben al zeven koeien deze mĳlpaal bereikt.

Rood uit zwart
Waar de veehouder van huis uit begon
met zwartbonte koeien, is een derde van

de koeien op het bedrĳf nu roodbont.
‘Mĳn fokdoel was het fokken van een
rode stier uit een zwarte koe, waardoor
veel dieren rood zĳn of de roodfactor
hebben.’ Poppe houdt in zĳn fokkerĳ
sinds ongeveer tien jaar vast aan het
aAa-principe. ‘Ik zie graag een koe met
een functioneel exterieur. Niet al te
groot, breed en melktypisch. Ze moet
makkelĳk melk geven’, vat hĳ samen.
De roodfactorstier Poppe Snow is een
fokproduct uit de bekende koefamilie
van de Woudhoeve Pietjes. Zĳn roodbonte moeder Pietje 519 (v. Spencer) is stammoeder van de Poppe Pietjes op het bedrĳf en werd als embryo aangekocht. De
koe is nog steeds op het bedrĳf en is volgens Poppe een van de beste melkkoeien
in zĳn stal. De brede, melktypische fokkoe werd diverse malen gespoeld en produceerde in haar leven inmiddels ruim
60.000 kilogram melk.
Uit een spoeling met Elburn leverde Pietje 519 ook de stieren Poppe Elspe, Poppe
Eragon en Poppe Red Mist, die hoog genoteerd staan in de Duitse indexlĳsten.
Dochter en volle zus van Poppe Snow
Pietje 721 (v. Snowman) bracht al meer
stieren bĳ diverse ki’s voort, waaronder
Poppe Timeless (v. Aram).
Naast de Pietjes is Poppe vol lof over de
Fienchenkoefamilie. ‘Het zĳn zulke brede en complete koeien. En de familie fokt
zeer constant, er zit nooit een misser tussen.’ Favoriet is de achtjarige Fienchen
580 rf (v. Stol Joc), uit een aangekocht
embryo van Lightning, die al twee van
haar drie lĳsten afsloot met meer dan
20.000 kilogram melk. Van Fienchen 580
lopen vĳftien dochters op het bedrĳf.
Roodfactordochter Fienchen 803 (v. Danillo) leverde met een spoeling met

V E E T E E LT

A P R I L

2

2 0 1 6

17

BED R I J FSR E P O RTAGE

In de aparte ‘spoelstal’ krĳgt het jongvee een uitgebalanceerd rantsoen van kuilgras, Frans gerstestro en mineralen

Effort, Silver en Aiko al drie stieren aan
KI Kampen en een stier aan de Duitse kiorganisatie VOST. Uit volle zus Fienchen
804 (v. Danillo) kwam uit een dracht met
de stier Boss de stier Poppe Ferdi voort.
De koe met de hoogste lactatiewaarde
van 146 in de stal is Snowdochter Poppe
Red Hot Rita, die Poppe samen in eigendom heeft met Martĳn van den Boom
van Koole & Liebregts (K&L). De koe, uit
de bekende Willem’s Hoeve Ritakoefamilie, leverde inmiddels twee stieren
aan de ki en geeft na 360 dagen productie nog 45 kilo melk.

Proﬁteren van samenerking
Voor de nakomelingen van de Pietjes en
de Fienchens van Poppe is veel belangstelling van ki-organisaties. Zo heeft
Poppe een intensieve samenwerking met
K&L, waarvan circa 25 jonge dieren op
het bedrĳf staan om te spoelen. ‘Het leuke is dat je altĳd werkt met dieren uit de
hoogste koefamilies.’ Ook hebben Poppe
en K&L dieren gezamenlĳk in eigendom.
De stierkeuzes worden altĳd in overleg gedaan, onder andere met Martĳn

van den Boom. ‘Ki’s hebben de nieuwste
stiervaders goed in beeld en weten welke
stier goed op een koe past. Daar proﬁteer
ik van. Ook weten ze wat goede commerciële stierkeuzes zĳn, zodat je koeien
fokt met hoge genoomfokwaarden.’
Na jaren af en toe investeren in embryo’s, koopt Poppe nu jaarlĳks één of
twee goede kalveren met hoge genoomfokwaarden aan. ‘Bĳ deze kalveren weet
je wat je koopt. Bĳ embryo’s moet je altĳd afwachten wat het resultaat wordt.’

Meer embryo’s door rantsoen
Poppe huisvest het jongvee dat gespoeld
wordt en de ontvangsters in een aparte
‘spoelstal’. Hĳ voert de dieren een rantsoen met 50 procent kuil, bewust geen
mais, 50 procent topkwaliteit gerstestro
uit Frankrĳk en mineralen. Poppe weet
uit ervaring dat een goed rantsoen meer
embryo’s oplevert bĳ een spoelsessie.
‘Dit jaar hadden we uit 80 spoelingen gemiddeld acht embryo’s per keer.’
De melkveehouder doet geen concessies
aan voerkwaliteit. ‘Het stro uit Frankrĳk
heeft meer zonuren gehad en is schoner

Het aantal melkingen van het koppel ligt op gemiddeld 3,5 per dag
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dan stro uit Nederland.’ Voor het melkvee laat Poppe graszaadhooi overkomen
uit Denemarken, ook vanwege de goede
kwaliteit. ‘Schimmel en verontreiniging
in het voer werken door in de spĳsvertering en daarmee de gezondheid van de
koe. Slecht voer is uit den boze.’
Poppe voorziet de kuilen bĳ het afdekken dan ook van een dikke laag zand om
schimmel en broei voor te zĳn.
De koeien krĳgen een rantsoen van 50
procent kuilgras en 50 procent mais,
met daarbĳ 3 kilogram bierbostel en
2,7 kilogram eiwitmengsel. In de robot
wordt er maximaal 8,5 kilogram krachtvoer gevoerd. Het graszaadhooi fungeert
als bĳstuurmiddel. ‘Als de koeien te dun
op de mest worden, gaat er meer hooi in
het rantsoen voor meer structuur.’

Maisland niet meer ploegen
Door de aankoop van het bedrĳf van
de buren heeft het melkveebedrĳf nu
165 hectare land. Poppe is zuinig op de
goede grond en past sleepslangbemesting toe om de bodem niet te veel
met zware machines te belasten. Het
maisland, 42 hectare, is al vĳftien jaar
niet meer geploegd. ‘Jaarlĳks ploegen
haalt steeds nieuwe onkruidkiemen
naar boven. We hebben steeds minder
last van onkruid en passen slechts een
lichte bespuiting toe.’
Poppe wil de komende jaren liefst nog
wat meer grond onder het bedrĳf. ‘Wat
koeien betreft willen we voorlopig niet
groeien. Extra grond zou mooi zĳn, zodat we geen mest meer hoeven afvoeren.’ Naar verwachting zal Julia, een van
onze kinderen, in het bedrĳf komen.
‘Dat maakt het wel wat makkelĳker om
het werk allemaal rond te zetten.’
Qua fokkerĳ is Poppe duidelĳk over
de toekomst. ‘Een fokstier fokken, dat
smaakt natuurlĳk naar meer.’ l

