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Herman Scherpenzeel: ‘NRM-koeien zijn duurzamer dan gemiddeld’

Nu eens tijd voor topkoeien
M

et 240 koeien heeft het bedrijf van de broers Herman
en Anton Scherpenzeel uit Nieuwland een bovengemiddelde omvang. Dat is geen reden om van deelname aan de
NRM af te zien, vindt Herman Scherpenzeel. ‘Als we met de
koeien bezig zijn, is dat vooral met de vijf procent van de
koeien waar iets mee is. Die trekken zelf alle aandacht naar
zich toe. Onze topkoeien krijgen eigenlijk betrekkelijk weinig aandacht. Ik vind het ook mooi om een paar keer per jaar
juist met die koeien bezig te zijn en ze in de picture te zetten.
Dat is puur liefhebberij.’
In ieder geval de drie keer gekalfde Buiteneind Annecy 2 (v.
Lucky Mike) reist af naar Utrecht. Met een beetje geluk mag
ook Buiteneind Lore 41 (v. Sunnylodge Lamborghini) – ze

staat reserve – naar de NRM. ‘Het zijn niet alleen mooie koeien, ook qua productie behoren ze tot de top van het bedrijf.
Annecy staat voorspeld op bijna 16.000 kg melk met 131 lactatiewaarde.’
Past de huidige generatie keuringskoeien nog op een ‘gewoon’ Nederlands melkveebedrijf ? Scherpenzeel kent de discussie erover, maar is resoluut. ‘Die koeien passen juist op de
melkveebedrijven van vandaag. Ik denk dat NRM-koeien
duurzamer zijn dan gemiddeld. Als je problemen hebt met
zulke koeien is het eerder de vraag of je wel de juiste stal
hebt en de juiste boer bent om die koeien te verzorgen. Zo’n
Annecy geeft elke dag 60 tot 70 kg melk. Die kun je natuurlijk niet op een simpel matje of een betonvloer laten liggen.’

Buiteneind Annecy 2 (v. Lucky Mike), fraai en productief met dagelijks 60 tot 70 kg melk
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Maarten Uenk: ‘Exterieurkoeien worden bij ons geboren, niet gefokt’

Mooie koeien melken
O

p regionale keuringen zijn ze regelmatig van de partij,
maar aan de NRM deden ze nog nooit mee. ‘We gingen
altijd wel kijken, maar dit jaar doen we voor het eerst zelf
mee op de NRM. Je moet wel net een koe hebben die goed genoeg is’, vertelt Maarten Uenk, die samen met zijn schoonfamilie – de familie Luiten uit het Gelderse Aalten – 125 koeien
melkt. Uenk reist op 26 juni af naar Utrecht met Meliza 18,
een roodbonte, twee keer gekalfde dochter van Delta Goldfinch die afgelopen najaar vaarzenkampioene werd op de
fokveedag Oost-Gelderland in Eibergen.
Waar schaalvergroting voor sommige bedrijven de aanleiding
is om af te zien van deelname aan keuringen, is dat bij Uenk
niet het geval. ‘We zien het meedoen aan keuringen als hob-

by. Dat mag tijd en geld kosten. Keuringen geven ons arbeidsvreugde; ze vormen de slagroom op het toetje. Maar eigenlijk
zie ik ons bedrijf ook niet als een groot bedrijf. Met twee volwaardige arbeidskrachten melken we 125 koeien. Ik noem
het zelf altijd een gezinsbedrijf plus.’
Het fokbeleid van Uenk is zeker niet alleen afgestemd op het
deelnemen aan keuringen. ‘Ik zeg wel eens gekscherend dat
exterieurkoeien bij ons worden geboren, niet gefokt. Al gebruik ik wel iets meer exterieurstieren dan de gemiddelde
veehouder, denk ik. Bij mooie koeien sta ik toch met meer
plezier in de melkput. Maar in de eerste plaats wil ik graag
koeien die het economisch goed doen. Het gaat uiteindelijk
om de knikkers.’

Met Meliza 18 (v. Delta Goldfinch) debuteert familie Luiten-Uenk op de NRM
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Leendert Koek: ’We fokken absoluut niet op een individuele keuringskoe’

Niet kĳken op elk uur extra
T

wee maanden staan ze al apart van de andere koeien.
De vĳf NRM-kandidates uit de stal van Schep Holsteins
in het Friese Zandhuizen hebben tĳdelĳk een eigen onderkomen naast de kalfkoeien. ‘Na de NRM komen ze gewoon
weer terug in het koppel, maar we willen het risico van een
bloeduitstorting vlak voor de NRM vermĳden. We kunnen
de koeien nu eenvoudig hooi voeren voor extra pensvulling.
Maar we doen het ook voor het gemak. Als we ’s avonds nog
even willen trainen hoef je de koeien niet ergens in het koppel op te zoeken’, vertelt Leendert Koek, die op het melkveebedrĳf in Zandhuizen onder meer de fokkerĳ voor zĳn rekening neemt.
Aan werk geen gebrek op het 570 koeien tellende bedrĳf.

Toch maken de werknemers graag tĳd vrĳ voor de NRM. ‘Ook
al zĳn het niet m’n eigen koeien, het voelt wel zo na dertien
jaar hier werken. Dat geldt voor iedereen hier; we zĳn allemaal liefhebbers. Dan kĳk je niet op elk uur extra’, stelt
Koek. ‘We staan bekend als fokkers. Ik vind dat je dan op de
NRM aanwezig hoort te zĳn. Het is ook reclame voor het bedrĳf.’
Het is niet zo dat Koek bĳ de stierkeus al rekening houdt met
een eventuele kans op deelname aan keuringen. ‘We fokken
absoluut niet op een individuele keuringskoe. Dat kost te
veel geld. We fokken op makkelĳke, gebruiksvriendelĳke
koeien. Er zitten dan altĳd wel een paar koeien tussen die net
dat beetje extra hebben voor een keuring.’

Tweedekalfs Damiondochter HBC Friola 7,
kleindochter van oud-NRM-kampioene Iota

V E E T E E LT

VX10_NRM_Grootbedrijf1 69

J U N I

1 / 2

2 0 1 0

69

14-06-2010 10:52:27

NRM 2010

NRM

MELKEN

OP

GROTE

SCHAAL

Wil Meulenbroeks: ‘Voor ons blijft elke koe een koe, ook al zijn er 150’

Met elke koe een band
I

n oktober 2009 won ze het seniorkampioenschap op de CRV
Koe-Expo in Den Bosch. Eind juni neemt Dennenburg Martina 44 deel aan de NRM. De Kiandochter is een van de 150
koeien van Wil en Mariëtte Meulenbroeks uit Lage Mierde.
‘Arbeidstechnisch benaderen we de koeien steeds meer als
een koppel. We plannen meer en werken strak, maar waar
nodig krijgen koeien nog steeds individuele aandacht. Voor
ons blijft elke koe een koe, ook al hebben we er inmiddels
150. Met elke koe hebben we een band.’
Deelname aan de NRM heeft voor Wil Meulenbroeks twee
kanten. ‘Enerzijds is het meedoen aan keuringen een hobby
van ons, anderzijds dienen we er een sectoraal belang mee.
De NRM fungeert als etalage voor de melkveehouderij. We
geven er als sector een visitekaartje af aan de Nederlandse

consument en het buitenland. Het is mooi om dan in Utrecht
met een koe aanwezig te zijn.’
Sinds ze definitief is aangewezen voor de NRM verblijft Martina ’s nachts in een strohok en krijgt ze extra krachtvoer om
de productie op peil te houden, maar in principe kunnen
keuringskoeien volgens Meulenbroeks moeiteloos mee in
grote koppels. ‘Dat komt omdat we op Nederlandse keuringen heel nadrukkelijk op functionele onderdelen letten. Dat
is de kracht van Nederland. We kijken niet alleen naar frame,
maar ook naar uier én – heel belangrijk – beenwerk. Tien tot
vijftien jaar geleden hadden we in Nederland de neiging
framekenmerken over te waarderen. Dankzij de nadruk op
duurzaamheid in de fokkerij krijgt beenwerk nu veel meer
aandacht.’

CRV Koe-Expokampioene Dennenburg Martina 44 klaar voor de NRM
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