‘H

oning te koop’. Een handgeschilderd bordje lokt bezoekers het erf
op van Gerrit-Jan (63) en Joke (59) Klein Teselink in Harfsen. Maar de vele typische
Achterhoekse schuurtjes op het erf herbergen meer dan alleen een druk bijenvolkje. ‘In de jaren zestig hadden we echt
van alles. Kippen, zeugen en koeien zorgden voor het inkomen’, vertelt Gerrit-Jan
over de begintijd van zijn veehouderscarrière. ‘Maar ik ben een koeienman. Toen
de eierprijzen slecht waren hebben we de
kippenschuur omgebouwd tot voerligboxenstal.’
Deze verbouwing is inmiddels al 33 jaar
geleden, maar nog steeds worden de melkkoeien in de voerligboxenstal gehuisvest.
‘Het is eenvoudig, maar met zaagselboxen

Soeten Botter Allmacht 10 (v. Beautiful)
Prod.: 2.00 136 5139
4,65 3,32 LW 129 88 punten

Gerrit-Jan en Joke Klein Teselink: ‘We
houden de Allmachtfamilie exclusief’
furore. Recent won ze de Lochemse fokveeshow, terwijl ze vorig jaar de sterkste
bleek in de middenklasse tijdens de CR
Delta Oostshow en Nederland vertegenwoordigde tijdens het EK in Brussel. ‘Zonder keuringen zou ik het boeren allang
niet meer leuk hebben gevonden’, vertelt
Gerrit-Jan.
In de eigen voerligboxenstal lopen veel

de veestapel en Klein Teselink verhaalt
graag over de beginsituatie van het bedrijf.
‘Een prachttijd. Fokkerij leefde. Elke veehouder was intensief bezig zijn veestapel
te verbeteren.’ Klein Teselink glimlacht.
‘We hadden alleen niet de kennis van nu.
Ik weet nog dat we Boris 13.535, een zoon
van Paul Heino, gebruikten. Hij gaf melkrijke koeien, maar we vonden dat hij wel
een beetje vreemde uiers vererfde. Er liep
zo’n rare lijn, een band, door de achteruier
en de achterspenen stonden vanwege de
hoge achteruier zo ver naar achteren. Nu
zouden we zeggen dat hij een sterke uiervererving zou hebben.’

Stadel maakt het af
‘We kwamen te veel in het bloed.’ Klein Te-

Exclusie ve Allmacht
Familie Klein Teselink: ‘Koeien d ie snel vreten, kunnen langer herkauwen’

De naam Soeten Botter Almacht duikt de laatste jaren regelmatig op in het keuringscircuit. Deelname aan keuringen

en veel ruimte per koe nog steeds functioneel’, en Teselink klopt op de staldeur. Een
gerommel van koeien die opstaan klinkt;
blijkbaar herkennen de koeien aan dit ritueel dat er bezoek aankomt. Wanneer de
houten deur opengaat, is het meteen prijs.
Vanuit de deuropening kijken we direct
naar het achterstel van Soeten Botter Almacht 8. Een brede en hoge achteruier
steelt de blik. ‘Drieënnegentig punten
kreeg ze voor haar uier’, en trots wijst
Klein Teselink naar elk detail van zijn stalfavoriet. ‘Zie je de ruglijn? Sterk en strak.
Het frame heeft mooie verhoudingen en
in de schouder ligt een hoek van negentig
graden, dat zie ik graag. Het belangrijkste
zijn de benen en de klauwen. Zie je hoe
gaaf ze zijn? Dat we 15 jaar lang gefokt hebben op benen en klauwen betaalt zich
terug. We bekappen onze koeien nooit
preventief, alleen als ze naar een keuring
gaan.’

maakt het boeren leuk volgens melkveehouders Gerrit-Jan en
Keuringsring

Joke Klein Teselink. Vooral de koeien met de naam Allmacht
blijken speciaal. ‘Koeien uit de Allmachtstam verkopen we
niet. Daar beleven we zoveel plezier aan.’
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Soeten Botter Allmacht 8. Haar naam is inmiddels nationaal bekend en ook buiten
de landsgrenzen krijgt haar typische
naam een steeds bekendere klank. Als
stiermoeder is de excellente Stadeldochter in zowel Duitsland als Nederland gewild, maar vooral de keuringsring bracht

dieren die al eens op een keuring te bewonderen waren. De jongste vaarzenlichting, voornamelijk roodbont, werd ingeschreven met ruim 84 punten. Gezamenlijk melken ongeveer 25 koeien op 17 hectare een quotum vol van 250.000 kg melk.
De meest recente melkcontrole meldt een
rollend jaargemiddelde van 9692 kg melk
met 4,57 % vet en 3,54 % eiwit. Het rantsoen daarvoor kent geen geheimen: tweevijfde deel maïs, drievijfde deel gras, aangevuld met raapzaadschroot en A-brok in
de melkput.
‘Met behoud van deze productie, vooral de
gehalten willen we niet kwijt, proberen
we nog sterkere, fraaiere koeien te fokken’, zo omschrijft Klein Teselink het huidige fokdoel. ‘Zoals het er nu op lijkt hebben we geen directe bedrijfsopvolger,
maar we vinden het boeren nog veel te
mooi om te stoppen. We beleven nog zoveel plezier aan de koeien.’
Het gesprek keert al snel weer terug naar

selink noemt inteelt de reden dat in de jaren tachtig nauwelijks nog vooruitgang
werd geboekt in de MRIJ-fokkerij en hij
overstapte op Red-Holsteinstieren. Inkruisen met Regal Red en Triple Threat werd
het resultaat, maar het ging Klein Teselink
niet snel genoeg. Daarom kocht hij een
zuivere Holsteinpink, een Duitse ED-Thordochter met de naam Allmacht. Ze werd
een stamkoe voor het bedrijf, kreeg 87
punten en produceerde rondom het bedrijfsgemiddelde. ‘De Allmachts zijn al generaties lang probleemloze koeien die
rustig starten in productie en fraai zijn van
type en benen. De meest sterke eigenschap is dat ze in korte tijd zo veel vreten.
Daar houd ik van, dan hebben ze meer tijd
om te rusten en te herkauwen.’
Soeten Botter Allmacht 8 (v. Stadel)
Prod.: 2.02 366 10.935
4,98 3,66 LW 123 91 punten

De stamboom loopt vanaf ED-Thordochter
Allmacht via Adjunct, Lucky Chief en Tulip
naar Allmacht 8. Ook Allmacht 8, goed
voor 91 punten, blijkt een goede fokkoe.
Haar dochter Allmacht 10 (v. Beautiful)
werd recent vaarzenkampioene in Harfsen, kreeg 88 punten en werkt aan een lijst
met een lactatiewaarde van 129. Een ETsessie met Puntdroad leverde 12 embryo’s
op. Daarvan is overigens geen embryo te
koop. ‘We houden de Allmachtkoefamilie
graag exclusief’, aldus Klein Teselink, die
ook Taco-embryo’s van Allmacht 8 zelf allemaal inzette. ‘Vanwege de bedrijfsomvang moeten we soms koeien van 87 punten als ontvangster inzetten, maar we
willen de Allmachtfamilie in eigen stal
blijven ontwikkelen.’
Op het inseminatielijstje prijkt, naast
Talent, Jordan, Poos Stadel, Taco en Puntdroad, nog altijd de naam van Stadel.
‘Waar het qua inteelt kan, gebruik ik Stadel. Voor mij is er nog altijd geen betere’, zo
roemt Klein Teselink de stier. ‘Het succes
van Allmacht 8 is niet alleen te danken aan
de koefamilie, Stadel heeft het echt afgemaakt.’ Tulipdochter Allmacht 6 (moeder
van Allmacht 8) is weer geïnsemineerd
met Stadel en Klein Teselink overweegt
haar ooit met Stadel te gaan spoelen.
Maar ondanks de vele KI-contracten staat
de uitvoering van ET tegenwoordig op een
lager pitje. ‘ET is niet echt koevriendelijk,
je schopt de hele hormoonhuishouding
door de war. Bovendien,’ en Klein Teselink
glimlacht al bij de gedachte, ‘zijn volgend jaar de NRM en het EK. Daar
zouden we graag nog eens met
de Allmachts naartoe gaan.’
Jaap van der Knaap

