Powerdochter Ida 8, 88 punten
Prod.: 3.03 419 11.580 4,74 3,81 LW 117

Praten over koeien mag tijd kosten. Dat blijkt wanneer Gerrit en Diana
Hinsenveld uit Almelo enthousiast vertellen over hun ruim zestig
roodbonte koeien. Hun doel is functionele keuringskoeien waarmee
ze streven naar tienduizend kg melk met 3,70 procent eiwit.

‘E

en koe moet niet alleen mooi,
maar vooral ook bruikbaar zijn’,
stelt Diana Hinsenveld. ‘We zien op
keuringen wel eens dat het totale plaatje
vergeten wordt. In een eindbeslissing gaat
de voorkeur dan bijvoorbeeld naar een
koe met extra inhoud, terwijl aan een
goed onderstel voorbijgegaan wordt. Het
beenwerk, daar moeten ze zich elke dag in
de ligboxenstal mee redden.’
Op hun boerderij in Almelo presenteren
Gerrit en Diana Hinsenveld zich met dit
soort uitspraken als functionele fokkers.
Voor de ruim zestigkoppige veestapel roodbonte koeien resulteert het fokbeleid in
een functioneel, maar ook in een mooi uiterlijk. NRS berekende voor het melkvee
van de Hinsenvelds een gemiddeld exterieur van 83,8 punten. Het afgelopen jaar tekenden zeven vaarzen voor gemiddeld 84,7
punten voor algemeen voorkomen.
‘Wat nu het ideaalbeeld is? Een koe van
rond de 1,50 meter hoog, die goede verhoudingen toont, met de capaciteit om 10.000

kilogram melk per lactatie te produceren,
met daarbij 3,70 procent eiwit’, zegt Gerrit.
Hiermee geeft hij een compacte weergave
van zijn ideeën, maar eigenlijk zijn er onnoemelijk veel aandachtspunten in exterieur. Sterk beenwerk, platte klauwen, een
strakke rug en hellende kruisen: het passeert allemaal de revue wanneer Gerrit
Hinsenveld tussen de koeien loopt. ‘Kijk,
dat is nu een typische Faber. Die laat te ﬁjn
beenwerk zien. Dat is ook de reden waarom
we die stier minimaal gebruiken.’
Als Jeromdochter Jo 325 langsloopt, de
vaarzenkampioene in Saasveld afgelopen
jaar, krijgt ze de opmerking dat haar kruis

Diana en Gerrit Hinsenveld: ‘We voeren
een veel te dure brok, maar de koeien
doen het echt hartstikke goed dit jaar’
wat vlak is. Elk dier krijgt een kritische beschrijving van Gerrit. Zo steekt een 88-punten Stadelnazaat net niet helemaal lekker
in elkaar: ‘In de achterhand ontbreekt iets.
Daarnaast mag de uier wat meer ophangband tonen, maar ze heeft wel veel lengte
in de uierbodem.’ Haar halfzus Rolina 364
behaalde afgelopen jaar de excellentstatus.
De bijna zesjarige Stadeltelg kreeg nog
nooit een vaarskalf. Half december kreeg
Rolina haar vierde stierkalf, ditmaal van
Puntdroad.

Kritische kij k op koeien
Gerrit Hinsenveld: ‘Sommige mens en verwarren inhoud met een buik’
Diana en Gerrit wijzen de overwegend witte Ida 8 (v. Power) aan als potentiële excellente koe. ‘De Power heeft veel inhoud vanwege haar capaciteit in de voorhand én in
de achterhand. Sommige mensen verwarren inhoud met een buik onder de koe, ze
vergeten dat de achterhand ook voldoende
kracht moet bezitten.’

Krachtvoergift terugschroeven
Ida werd nog niet opnieuw voor het oog
van de inspecteur gehaald vanwege een haperende lactatiestart. Gerrit Hinsenveld:
‘Afgelopen jaar kreeg ze een tweeling van
samen zo’n honderd kilo. Vervolgens bleef
ze aan de nageboorte staan en kreeg ze
twee keer een lebmaagverplaatsing. De
tweede keer moest ze hieraan geopereerd
worden, waarna ze een wondontsteking opliep.’ Terwijl Diana verzucht dat Ida’s verschijning wel in haar voordeel werkt om de
koe aan te houden, benadrukt Gerrit dat de
Rolina 364 (v. Stadel), 90 punten
Prod.: 4.06 11.419 4,31 3,72 LW 96
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Powertelg het in productie helemaal niet
slecht doet. ‘Ze is continu tussen de 117 en
120 lactatiewaarde gebleven, ze is drachtig
en heeft een voorspelde lijst van 10.484 kg
melk met 4,37% vet en 3,76% eiwit.’
Een bovengemiddelde prestatie blijkt uit
het laatste MPR-overzicht. Daarop staat van
61 dieren een rollend jaargemiddelde vermeld van 8607 kg melk, 4,47% vet en 3,67%
eiwit. Bij het aanwijzen van de cijfers vertelt de veehouder direct dat hij een daling
in de melkgift verwacht. ‘Straks schroeven
we de krachtvoergift wat terug, anders komen we weer boven het quotum uit.’
De voerkosten houdt Hinsenveld strak in
de gaten. Voor de melkoeien is verleden
jaar 4,17 eurocent per liter berekend. Inclusief ruwvoer, mineralen et cetera komen de
voerkosten op 4,87 cent per liter. Aan het
voerhek ligt een eenvoudig rantsoen van
half gras en half mais. De computer verstrekt hiernaast een eenvoudige brok van
13 cent per kilogram aan de koeien die over
de productiepiek van de lactatie zijn. Aan
het begin van de lactatie krijgen ze kracht-

voer van 16 cent per kilogram, aangevuld
met twee kilogram eiwitrijke brok van 19
cent. Gerrit Hinsenveld: ‘Dat is een veel te
dure brok, maar de koeien doen het echt
hartstikke goed dit jaar. En aangezien onze
totale voerkosten laag liggen, hoor ik de
boekhouder niet klagen.’

Uitbreiding op Huize Almelo
De omzet en aanwas van 3 eurocent per
liter is een aandachtspunt in de kostprijs.
Het verhogen van deze post is volgens
Gerrit en Diana lastig vanwege het gebrek
aan ruimte op het bedrijf. De stal kent een
kleine overbezetting, waardoor minder
productieve dieren direct het bedrijf verlaten. Gerrit Hinsenveld: ‘Eigenlijk willen
we de dieren langer aanhouden om ze vervolgens in een betere conditie af te voeren.
Dan levert een koe al snel 100 tot 150 euro
meer op.’
Naar verwachting kan dit idee in de toekomst wel doorgevoerd worden. Gerrit en
Diana willen de stal met dertig plaatsen
uitbreiden, mits ze hiervoor toestemming

van de overheid krijgen. De mooie ligging
van het bedrijf op het landgoed van ‘Huize
Almelo’ kent in dit geval ook nadelen. De
ligboxenstal heeft een dak van rode pannen; die stijl moet in de verbreding van
de stal doorgetrokken worden. Daarnaast
brengt de grote concentratie bedrijven in
de regio Twente strengere milieumaatregelen met zich mee.
Als de stalverbreding doorgaat, willen de
Hinsenvelds niet groots uitbreiden in het
huidige quotum van 535.000 kg melk. Met
de quotumprijzen van dit moment en de
afschrijvingsduur vinden ze het niet verantwoord om boven de zes ton melk door
te groeien. ‘Dan houden we liever een paar
koeien extra aan om uiteindelijk meer geld
voor de afgevoerde koeien te krijgen.’
De stalaanpassing zal in ieder geval benut worden om de afkalfruimte van de
oude deel naar de ligboxenstal te verhuizen. Gerrit Hinsenveld: ‘Ons afkalfhok is
met vier meter gewoon te klein. Wanneer
daar grote koeien zoals Rolina in afkalven
dan kun je de krik haast niet gebruiken
mocht dat nodig zijn.’ Een ander punt is de
arbeidsbesparing met het verplaatsen van
de afkalfruimte naar de ligboxenstal. ‘Het
werk moet wel makkelijk zijn, dus moet er
zo min mogelijk gesleept worden met de
koeien. Het is heel leuk om tijd te besteden
aan de boerderij, maar we willen er ook andere dingen naast doen.’
Christel van Raay
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