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Arjan Verploeg: ‘Als de fokkerijactiviteiten geen
geld meer opleveren, stoppen we er direct mee’

Arjan Verploeg
Een nieuwe ligboxenstal met een 2 x 22-stands
swingovermelkstal en ruimte voor 180 koeien. Dat is
de meest recente stap binnen het groeiende bedrijf
van Arjan Verploeg.
Aantal koeien:
Aantal stuks jongvee:
Quotum:
Productie:

Fokkerij met
zakelijke inslag
De recent opgeleverde ligboxenstal van Arjan Verploeg herbergt
Buurmalsen

de succesvolle Javinafamilie. Oorspronkelijk zonder fokkerijambities van de eigenaar leverde acht jaar Javinafokkerij al zeventien

135
135
1,15 miljoen kilo
9009 4,08 3,46

ingezette ki-stieren en tachtig vrouwelijke nakomelingen op.
tekst Florus Pellikaan

Z

onder twijfel is de Javinafamilie van
Arjan Verploeg uit Buurmalsen op
dit moment een van de meest interessante Nederlandse koefamilies. Met
De Biesheuvel Javina 3 (v. O Man) en De
Biesheuvel Sunrise (v. Jardin) leverde de
koefamilie al eens de koplopers in de Ne-

derlandse genomiclijsten van respectievelijk vrouwelijke en mannelijke dieren.
Met De Biesheuvel Javina 50 (v. Gofast) is
een van de jongste spruiten uit de familie op dit moment de pink met de hoogste nvi-index in Nederland.
Zo veelvuldig als het prefix De Biesheu-

vel nu in de fokkerij valt, zo weinig was
de naam tot een paar jaar geleden bekend. ‘We zijn door stom geluk in de fokkerij gerold’, concludeert Arjan Verploeg
(38) bij het uiteenzetten van de historie.
‘Er zijn mensen die zeggen dat nooit
alles geluk kan zijn, maar hier zit echt

Stammoeder De Biesheuvel Delta Javina (v. Dustin)

geen enkele wijsheid achter. Ons voorbeeld moet veehouders die ook graag
wat in de fokkerij willen betekenen,
hoop geven.’
De fokkerijprestaties op De Biesheuvel
hebben hun oorspong in de aankoop van
embryo’s. ‘Rond de tijd dat ik van school
kwam, hadden we een rommelige veestapel waar totaal geen fokkerij achter
zat. Op mijn stages had ik koeien gezien
die veel meer melk produceerden en dat
wilde ik ook. Om het niveau van onze
veestapel zo snel mogelijk op te vijzelen,
zijn we begonnen met het aankopen van
embryo’s.’ Verploeg kocht eerst embryo’s aan via ALH Genetics en werd later deelnemer aan het embryoprogramma van CRV. ‘We kochten toen op
jaarbasis tien tot vijftien embryo’s aan.
Nu zetten we die uit onze eigen dieren
binnen veertien dagen in’, vertelt Verploeg glimlachend.

Teleurstelling voor foktechnici
In de eerste jaren van deelname aan het
embryoprogramma werden er in totaal
drie vaarskalfjes door CRV teruggekocht,
maar de terugkoop deed pas voor het
eerst ‘pijn’ toen Janienke (v. Webster) het
bedrijf verliet. ‘Het was zo’n apart lang
en sterk kalf dat ik het echt jammer
vond. De embryoverkoper beloofde echter terug te komen met embryo’s uit
haar en zo kochten wij later weer zes
embryo’s van Dustin terug’, vertelt Verploeg. ‘Dit zorgde onder andere voor vier
vaarskalveren waarbij we de optie kregen aangeboden om alleen het jongste
zelf te houden. Aangezien dit de beste
leek, hebben we dat niet afgeslagen.’
Het overgebleven kalf met de naam De
Biesheuvel Delta Javina ontwikkelde zich
tot een beloftevolle pink en in plaats van
nieuwe embryo’s aan te kopen besloot
Verploeg de Dustinpink zelf te spoelen.

Een maand geleden heeft de
veestapel zijn intrek genomen
in de nieuwe 0 + 6 + 0-ligboxenstal

18

V E E T E E LT

D ECEMBER

1/2

2011

Veelbenutte stiermoeder De Biesheuvel Javina 3 (v. O Man)

‘O Man had op dat moment zijn eerste cijfers en leek een goede stier te worden,
dus hebben we haar daarmee gespoeld.’
Enkele maanden na afkalven bleek Javina, die terugvoert op de Plushanski Chief
Faithfamilie, door haar prestaties een
interessante stiermoeder voor CRV. Ondanks verwoede pogingen waren et-sessies echter niet meer succesvol.
Pas toen haar O Mans aan de melk kwamen, nam de aandacht voor de Javinafamilie echt snel toe. ‘Op een gegeven moment begonnen er mensen te bellen dat
ze de O Mans wilden bekijken. Het waren
beslist leuke vaarzen, maar wisten wij
veel. De eerste bezoeken liepen voor foktechnici uit op een kleine teleurstelling
toen de O Mans in werkpak achter in het
land liepen. Wij wisten niet dat andere
fokkers de koeien er echt even voor zetten’, vertelt Verploeg. ‘Maar dat doen we
nu nog steeds niet, omdat mijn interesse
daar niet ligt.’
Het bleek echter geen barrière voor concrete interesse vanuit de fokkerijwereld,
want vele embryo’s en stieren uit de succesvolle O Manzusjes De Biesheuvel Javina 3 en De Biesheuvel Javina 5 verlieten
inmiddels het erf van Verploeg.

Geen nabetaling op stieren
Ondanks de huidige prestaties van de Javina’s loopt Verploeg niet naast zijn
schoenen. ‘We voelden ons een paar jaar
terug geen fokkers en dat voelen we ons
nog steeds niet. Daarvoor zijn we ook onvoldoende in de fokkerij geïnteresseerd.
Wij hebben de koeien om te melken en
de fokkerij is financieel mooi meegenomen, maar als het geen geld meer oplevert, stoppen we er ook direct mee’, stelt
Verploeg. ‘Daarnaast weet ik ook dat de
huidige fokkerij erg betrekkelijk is en
dat het morgen voorbij kan zijn.’
Verploeg probeert zijn afzetmarkt zo

breed mogelijk te houden door een heel
bewuste stierkeuze. ‘Met Nederlandse
stieren loop je soms dood in het buitenland en dat willen we voorkomen. Het is
belangrijk om ruim te spreiden in stiergebruik, zodat er veel verschillende takken in de familie ontstaan en dan is er
altijd wel één interessant.’
Ook bij Verploeg worden in opdracht van
ki’s bijna alle paringen met genomicstieren gedaan. Verzetten doet hij zich daar
niet tegen. ‘Nu betrouwbare, oudere fokstieren gebruiken zou meteen het einde
van de interesse betekenen, omdat nakomelingen dan direct niet meer mee kunnen komen in de genoomtesten.’
Ondanks dat Verploeg veel kansen geeft
aan hoge genomicstieren, spreekt hij
nog niet voluit zijn vertrouwen in de genoomtechniek uit. ‘Er zijn hier hoge genomicstieren met een matig exterieur
naar de ki gegaan waarbij ik dacht: neem
ze alstublieft mee, maar ik hoop dat het
nooit wat wordt. Daarom laten we de
laatste twee jaar alle stieren in één keer
afkopen, zodat we het geld direct in handen hebben en niet afhankelijk zijn van
een eventuele nabetaling.’
De hoge genoomfokwaarden die de Javinafamilie inmiddels kenmerken, herkent Verploeg wel in de praktijk. ‘Wat
betreft productie steken ze echt ver boven het koppelgemiddelde uit met meer
liters en apart hoog eiwit. Voor de Javina’s is meer dan 3,60 procent eiwit heel
normaal en ze combineren dat met
functioneel exterieur.’

Zestig procent draagmoeder
In de stal is de nog altijd aanwezige en
met 88 punten ingeschreven achtjarige
stammoeder Javina getuige van de snelle
uitbreiding van haar nageslacht. Ze produceerde al ruim 72.000 kilo melk met
3,67 procent eiwit en lactatiewaarden

V E E T E E LT

DEC EM BER

1/ 2

2011

19

B E D R I J F S R E P O RTA G E

Met de 2 x 22-stands swingovermelkstal met koeherkenning en elektronische melkmeting zijn 130 koeien per uur te melken

tussen de 129 en de 138. Het volgnummer van de Javinafamilie heeft inmiddels de tachtig bereikt en momenteel
staan er daarvan ongeveer twaalf in de
belangstelling van foktechnici.
Naast de Javinafamilie kan ook de Irisfamilie, die terugvoert op het geslacht van
Delta Paramount en eveneens via het
embryoprogramma van CRV op het bedrijf terecht is gekomen, zich verheugen
in foktechnische belangstelling, zij het
in beperktere mate. In totaal zijn er al
zeventien stieren uit de Javina- en Irisfamilies in enkele jaren tijd bij ki’s ingezet. Zestig procent van de koeien en pinken op het bedrijf van Verploeg fungeert
op dit moment als draagmoeder van embryo’s uit beide families.

130 koeien per uur
In de stal stopt Arjan Verploeg even bij
een hok met negen pinken die op dit moment of net gespoeld zijn of binnenkort
gespoeld worden. Daaronder is de hoogste genomicpink van Nederland, Javina
50 (v. Gofast), die via Bolton en Javina 3
(v. O Man) terugvoert op stammoeder Javina. ‘En deze twee pinken zijn Sunrisedochters uit de Irisfamilie, dus dat is
dubbel eigen fokkerij’, vertelt Verploeg
zichtbaar genietend.
Hoeveel cent per liter melk de fokkerij
netto oplevert, weet Verploeg niet. ‘Maar
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we hebben er een aantal jaren heel best
aan verdiend.’ De fokkerijactiviteiten
hebben ook geholpen om de bedrijfsontwikkeling verder vorm te geven. Sinds
een maand is de nieuwe ligboxenstal
met ruimte voor 180 koeien klaar. De
stal omschrijft Verploeg als simpel, maar
doeltreffend. Alle melkkoeien zitten,
vanuit arbeidsgemak geredeneerd, in de
0 + 6 + 0-stal in één productiegroep.
Over de optie van melkrobots heeft Verploeg desgevraagd maar tien seconden
nagedacht. ‘Ik wil een keer klaar zijn en
de deur achter me dicht kunnen trekken, terwijl ik weet dat er tot de volgende morgen niets hoeft te gebeuren.’
Verploeg geeft aan altijd van plan te zijn
geweest om in de nieuwe stal een carrouselmelkstal te plaatsen met het oog
op de hoge capaciteit. ‘Tot ik een keer
ziek was en we hier bedrijfshulp hadden.
Hij was helemaal onder de indruk van
een swingovermelkstal. Ik vond het in
eerste instantie ouderwets, maar ben
toch gaan kijken. Vanaf dat moment was
ik ook verkocht’, vertelt de melkveehouder. ‘Het is een heel simpel systeem met
weinig onderhoud en een heel hoge capaciteit. Ik melk nu alleen 130 koeien in
een uur, terwijl je in de meeste carrousels niet boven de 100 koeien komt.’
Verploeg koos voor een 2 x 22-stands
swingovermelkstal van de Ierse melkma-

chinefabrikant Dairymaster met koeherkenning en elektronische melkmeting.
‘Er zijn inmiddels meer fabrikanten die
swingovers in het assortiment hebben
opgenomen omdat er vraag naar is, maar
dan hangt het melksysteem er vaak een
beetje bij. Dairymaster gaat daarentegen
helemaal voor de swingover. Achter al
hun keuzes binnen het melksysteem zit
een filosofie en vaak is dat snelheid.’

Quotum kopen tot 2015
De geschiedenis van het bedrijf van
Arjan Verploeg wordt gekenmerkt door
groei. Vanaf een gemengd bedrijf in het
dorp Buurmalsen werd in 1974 het huidige bedrijf in ruilverkavelingsverband
gebouwd. Rond 1984 omvatte het bedrijf
vijf ton quotum en sindsdien is het geleidelijk doorgegroeid.
Ook dit jaar kocht Verploeg nog quotum
aan. ‘We hebben de stal niet gebouwd
om die leeg te laten staan tot 2015. Ik
ben er daarnaast niet van overtuigd dat
je na 2015 vrij mag melken. Zolang je
daar nog niet van overtuigd bent, moet
je rustig doorgroeien en dus quotum kopen. Voor het verdwijnen van het
quotum willen we de stal vol hebben’,
vertelt Arjan Verploeg zelfverzekerd.
‘Misschien blijkt dat we straks veel geld
hebben weggegooid, maar ik troost me
met het idee dat ik niet de enige ben.’ l

