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ven, vertelt Wout de Bruin. ‘Ik heb wel altijd een 1a-koe willen

Ook op latere leeftijd hebben de dieren
daar plezier van, meent Wouter. ‘Drachtige pinken die geweid worden, zijn als
oudere koe veel atletischer.’
Bovendien levert weidegang ook voordeel
op voor het grasland. ‘Voor het uitstoelen
van het gras is het beter. En hoe vaker je
een perceel maait, des te meer kweek er
groeit. Als we bij een bepaald perceel twijfelen tussen maaien of de koeien erin,
kiezen we meestal voor het laatste’, geeft
Daniël aan.
Tijdwinst levert beweiding niet op, realiseren de melkveehouders zich. Zeker bij
het jongvee kost het eerder meer dan
minder tijd. ‘Ze gaan allemaal aan het
halster naar buiten, we voeren ze snijmais bij en je wilt ze toch elke dag even
controleren. Qua tijd kun je gemakkelijker vijftig kalveren binnen hebben dan
tien buiten’, denkt Wouter.

fokken, dan komt er vanzelf een keer een kampioenskoe.’

Goede koeien langer houden

Wout de Bruin: ‘Ik geloof niet zo in dure rietjes, ik
ben meer van het goed verzorgen van de koeien’

1a-koe met een
plus voor eiwit
Wout, Daniël (boven) en
Wouter de Bruin
Op de CRV Koe-Expo was de
familie De Bruin de succesvolste inzender. De melkveehouders melken in Giessenburg 75 koeien.
Aantal koeien:
Melkquotum:
Hoeveelheid land:
Rollend jaargem.:

Op de CRV Koe-Expo stonden ze vol in de schijnwerpers. Met
twee kampioenen was de familie De Bruin de succesvolste inzenGiessenburg
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e oude jongveestal is gesloopt; de eerste palen voor de nieuwe ligboxenstal
zijn net de grond in. Ondanks het mooie
najaarsweer houden Wout (56), Erika
(52), Wouter (25) en Daniël (25) de Bruin
de koeien daarom binnen. ‘Het is te druk
op het erf nu. Als we niet aan het bouwen

der in Den Bosch. Toch is een keuringskoe niet per se het stre-

tekst Inge van Drie

waren, waren de koeien vast nog buiten
geweest.’
De melkveehouders uit Giessenburg zijn
fervente voorstanders van beweiden. In
het voorjaar gaan de koeien zo vroeg mogelijk naar buiten, in de zomer drie maanden lang, dag en nacht. Ook de kalveren

Ormsbydochter Cobi 72 won op de CRV Koe-Expo de vaarzentitel
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en de pinken verruilen de stal voor de
wei. ‘Voor het uitgroeien van de dieren is
dat veel beter en beweiden is zeker ook
goed voor het beenwerk. Op de jongveedag kun je altijd goed zien welke dieren in de wei lopen. Die bewegen vlotter
en hebben drogere hakken’, stelt Wout.

De veestapel van de familie De Bruin telt
75 koeien, die jaarlijks 750.000 kg melk
afleveren aan de melkfabriek. In de oude
stal uit 1975 passen de koeien nog net,
maar de melkveehouders kijken uit naar
het moment dat de koeien de overgang
kunnen maken naar de nieuwe 3+2-rijige
ligboxenstal met 105 ligplaatsen en een
2x8 zeventiggradenmelkstal.
Een overdreven luxe stal wordt het overigens niet, legt Wout uit. ‘In 1993 hebben
mijn broer en ik het bedrijf gesplitst. Ik
ben met 3,5 ton quotum en 30 hectare
grond verder gegaan. Inmiddels hebben
we 7,5 ton quotum en 43 hectare grond
in eigendom. Die extra koeien zijn het
punt niet, die heb je zo weer, maar ik heb
wel veel geld gestoken in quotum en
grond.’
Als de koeien naar hun nieuwe onderkomen gaan, komt het jongvee in de oude
ligboxenstal. ‘In verband met ziekteoverdracht houden we het jongvee en de
melkkoeien graag gescheiden. Voor de
jongste kalveren willen we op de plek
van de oude melkstal een afgesloten
ruimte maken.’ Ook komt er straks een
groot strohok voor de koeien die moeten
kalven.
Alle dieren gaan er straks in ruimte op
vooruit. Dat vinden de broers De Bruin
een groot voordeel. ‘We zien onderweg
dat koeien die de ruimte hebben, de productie gemakkelijker aankunnen’, geeft
Wouter aan, die als vertegenwoordiger
voor Semex werkt, terwijl zijn tweelingbroer in dienst is van Genes Diffusion.
Niet dat de familie De Bruin in de oude
stal te klagen heeft over de resultaten.
Het rollend jaargemiddelde ligt op 10.523
kg melk met 4,05% vet en 3,49% eiwit.

De met 91 punten ingeschreven Goldwyndochter Wageningen Rieb Ida 640

Bovendien kwamen de tien ingeschreven
vaarzen in het jongste boekjaar uit op gemiddeld 86,3 punten. ‘In de nieuwe stal
zal de productie niet zomaar één of twee
liter per koe per dag stijgen. We hopen
dat we met minder werk hetzelfde niveau
kunnen halen’, zegt Daniël.
Hoe verklaren de Zuid-Hollandse melkveehouders de goede resultaten? ‘Je moet
ervoor zorgen dat je de goede koeien
twee jaar langer houdt dan andere veehouders. Dan kunnen ze één of twee
extra vaarskalveren opleveren’, meent
Wout, die lang doorgaat met insemineren. ‘Een goede koe insemineren we gerust acht tot tien keer.’
De melkveehouders besteden naar eigen
zeggen ook veel aandacht aan de koeien.
‘Er is bij ons bijna nooit een koe die alleen
kalft. En ook ’s nachts krijgt een kalf
biest; we wachten niet tot de volgende
morgen’, zegt Wout. Daniël vult aan: ‘Op
piektijden, rond het melken bijvoorbeeld,
zijn we vaak met z’n tweeën. Dat zijn wel
vier ogen die alles in de gaten houden.’

Excellente proefstierdochters
In de keuken hangen de rood-wit-blauwe
kampioenssjerpen, die de familie De
Bruin won op de CRV Koe-Expo met Wageningen Rieb Ida 640 (v. Goldwyn) – in
gezamenlijk eigendom met de familie
Hoeksma uit Westergeest – en Cobi 72 (v.
Ormsby). Cobi is niet de enige proefstierdochter waarmee De Bruin succes had.
Het gebruik van proefstieren leverde een
aantal excellente koeien op en een tientonner. ‘Ik zette proefstieren gerust ook
op de betere vaarzen’, vertelt Wout.
Tegenwoordig nemen Wouter en Daniël
de fokkerij voor hun rekening. ‘Alleen op
koeien die vaak terugkomen, gebruiken
we nog een proefstier’, vertelt Wouter. Op

het inseminatielijstje staan nu Survivor,
Danillo, Orcival, Seaver, Fever, Windbrook en Sid. ‘We streven naar een krachtige koe, die niet te smal is en goed in
verhouding. De uiers en benen zijn hier
altijd al goed geweest’, stelt Wouter. Een
keuringskoe is niet per se het streven. ‘Ik
heb altijd een 1a-koe willen fokken, een
1a-koe met een plus voor eiwit. Dan komt
er vanzelf een keer een kampioenskoe’,
zegt Wout en Wouter voegt toe: ‘Als je in
de breedte een goede veestapel hebt, dan
krijg je vanzelf een uitschieter.’

Diepstrooiselboxen
Je zult de Zuid-Hollandse melkveehouders niet snel horen zeggen dat fokkerij
dé reden is van hun goede resultaten. ‘Ik
geloof niet zo in dure rietjes, ik ben meer
van het goed verzorgen van de koeien’,
stelt Wout. Voeding en huisvesting zijn
minstens even belangrijk, meent Wouter.
‘We voeren met een blokkendoseerwagen. Daardoor bevat het rantsoen meer
structuur dan bij een voermengwagen en
de koeien kunnen het zelf uitzoeken. We
hebben wel meer restvoer, maar dat hebben we liever dan dat de koeien voor een
leeg voerhek staan.’
Over het type box in de nieuwe stal hebben de De Bruins niet lang na hoeven
denken. De koeienliefhebbers kozen opnieuw voor diepstrooiselboxen. Daniël:
‘Dat is het beste voor de koeien. We bezuinigen niet op zaagsel. Als de koeien
lekker liggen, dan stralen ze.’
Stralen doet ook Ormbsydochter Cobi.
Nieuwsgierig komt de kersverse CRV KoeExpokampioene bij het voerhek een kijkje
nemen. ‘Behalve fraai is ze ook heel aanhankelijk en gemakkelijk’, zegt Wout.
‘Voor zulke koeien ga je elke dag met een
lach uit bed.’ l
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