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Jan, Tiny, Laura en Frank Winter
In 2008 bouwde de familie
Winter de 2+1 rijige stal om
tot een 2+6 rijige vierkante
stal met 220 ligplaatsen.
Oude koeien zijn het streven
van het bedrijf.
Aantal koeien:
Aantal hectare:
Melkquotum:
Rollend jaargemiddelde:

Vriezenveen

150
69
1,57 miljoen kg
4.07 10.912 4,12 3,49

Frank, Tiny, Jan en Laura Winter

Jan Winter: ‘Vaarzen waarvan we verwachten
dat ze geen 100.000 kg halen, verkopen we’

Streven naar
senioren in de stal
Ook al groeide de veestapel van Jan en Tiny Winter uit Vriezenveen in een paar jaar van 100 naar 150 koeien, qua aandacht
komen de koeien niets tekort. ‘Ons doel is altijd geweest om per
liter melk net zo goed te blijven draaien, ook na de uitbreiding.’
tekst Inge van Drie

A

l van ver is de stal zichtbaar. Dichterbij gekomen valt het oog al snel
op de 28 standscarrouselmelkstal, die
achter een glazen pui ligt. Niet te missen is ook de kop van Sunny Boydochter
Truusje 53, die op de gevel prijkt. Ze is
één van de vier koeien van de familie
Winter die 10.000 kg vet en eiwit produceerde. ‘Ze zijn die grens royaal gepasseerd. Gemiddeld hebben ze 147.000 kg
melk en 11.575 kg vet en eiwit geproduceerd’, vertelt Jan Winter (46) uit Vriezenveen. Samen met zijn vrouw Tiny
(48), dochter Laura (17) en zoon Frank
(16) melkt hij 150 koeien en bewerkt hij
55 hectare gras en 14 hectare mais.
In 2008 bouwden ze hun 2+1 rijige stal
om tot een 2+6 rijige vierkante stal van
48 bij 49 meter met 220 ligplaatsen
waarin zowel het melkvee als het drachtige jongvee huist. ‘In 2007 leverden we
ongeveer een miljoen kg melk. Nu bedraagt het quotum 1,57 miljoen kg’,
geeft Jan aan. ‘Zowel Laura als Frank
heeft interesse in het bedrijf. Dat is ze-
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ker een reden geweest om te groeien. Als
je bedrijf groter is, gaat groeien bovendien gemakkelijker. Door de nieuwe stal
hadden we de ruimte om te groeien en
door de extra liters is het financieel makkelijker rond te zetten.’

Pico bello verzorging
Wat gebleven is, ondanks de groei van
het aantal koeien, is de pico bello koeverzorging. ‘Ons doel is altijd geweest
om per liter melk net zo goed te blijven
draaien’, stelt Jan. ‘Een kreupele koe behandelen we nog steeds meteen. We
hebben nu ook een strohok, waardoor
het kalven gemakkelijker verloopt.’
In de nieuwe stal is het klimaat voor de
koeien verbeterd. ‘We hebben zelf wel
meer mutsen en bodywarmers nodig,
maar de koeien zijn gezonder’, zegt Tiny
en Jan vult aan: ‘Als het zeil helemaal
open is, vreten de koeien meer. Normaal
gesproken los ik zestig procent van het
voer op de voergang aan de buitenzijde.
Toen pas bij dat koude weer het zeil iets

De stal is omgebouwd tot een 2+6 rijige stal

opgetrokken was, liep dat meteen terug
naar vijftig procent.’
De melkveehouders merken wel dat ze
sneller afscheid nemen van koeien nu
het bedrijf gegroeid is. ‘Een koe die drie
keer uierontsteking heeft gehad, ruimen
we sneller op. Ook aan koeien die langzaam melken, hebben we nu meer een
hekel. Dan staan er 27 koeien te wachten.’ In de fokkerij houden Jan en Tiny
daarom terdege rekening met uiergezondheid en melksnelheid. ‘Stieren met
een uiergezondheid lager dan honderd
gebruiken we liever niet, net als stieren
met een te langzame of te hoge melksnelheid’, zegt Tiny. Jan vult aan: ‘We
pakken de hoogste stieren voor nvi met
een passend exterieur.’
Vruchtbaarheid is minder een aandachtspunt in het fokdoel. ‘We scoren
een inseminatiegetal van 1,9 en zien
koeien goed tochtig; een tochtdetectiesysteem hebben we niet nodig. Zestig
procent van de koeien zien we binnen
tien dagen na afkalven tochtig.’

Bertils: 111 lactatiewaarde

Bordjes voor topproductie De koeien worden gemolken in een 28 standscarrouselmelkstal

257 (v. Fortune), die op de NRM in 2010
een 1a-klassering haalde. ‘Ze moet begin
april weer kalven. Het zou mooi zijn als
ze opnieuw geselecteerd wordt.’
De groei van de veestapel is gerealiseerd
uit eigen aanfok. Intussen krijgt een
kwart van de koeien alweer een Belgisch
witblauwe als partner, vertelt Tiny. ‘We
hebben meer ruimte voor de melkkoeien
gekregen, maar onze jongveestal is niet
gegroeid. Bovendien hoeven we zo minder mest af te voeren en minder voer te
kopen.’ De Winters selecteren ook in de
vaarzen. ‘Vaarzen waarvan we verwachten dat ze geen 100.000 kg melk halen,
verkopen we. Een matig geuierde vaars
met 40 liter en een lactatiewaarde van
120 is bij ons gewoon te koop.’
Het afgelopen jaar kwamen de Winters
op basis van dertig afgevoerde koeien tot
een levensproductie bij afvoer van 43.500
kg melk. Drie jaar geleden scoorden ze
op dat kengetal zelfs 71.000 kg melk.

Het rantsoen bevat 55 procent mais

Vijftien koeien produceerden meer dan
100.000 kg melk. ‘We proberen onze
koeien zo oud mogelijk te laten worden.
Een Slogandochter is nu mooi op weg
naar de 10.000 kg vet en eiwit en dit jaar
kunnen nog twee koeien de 100.000 kg
melk halen’, vertelt Jan.

Kapitaal in de sleufsilo’s
Het rollend jaargemiddelde bedraagt
10.912 kg melk met 4,12% vet en 3,49%
eiwit, het celgetal ligt op 90.000. De
koeien krijgen een rantsoen van 55 procent mais en 45 procent gras aangevuld
met perspulp, corngold, aardappelvezels
en bierbostel aangevuld met maximaal 7
kg krachtvoer. ’s Zomers weiden de koeien zes tot zeven uur per dag. ‘We vinden
het een mooi gezicht, maar financieel
gezien zouden we ze beter binnen kunnen laten. Dan kun je de mest beter verdelen en zijn er minder rantsoenschommelingen. Nu ligt het ureum tussen de

17 en 19, in de zomer scoren we soms zo
opeens 30’, zegt Jan. Momenteel produceren de koeien zo’n 32 tot 33 kg melk
per dag. Inclusief bijproducten bedraagt
het krachtvoerverbruik 25 kg per 100 kg
melk. ‘De productie ligt ongeveer drie
liter per dag lager dan vorig jaar om deze
tijd, al ligt het eiwitgehalte met 3,56 nu
wel hoger en zijn de koeien goed gezond’, zegt Jan. Hij schrijft de daling toe
aan de mindere kwaliteit van de graskuil. ‘We kuilen de eerste en de tweede
snede over elkaar in. Omdat de tweede
snede te lang heeft gestaan, scoren we
nu 870 vem, terwijl we anders altijd boven de 900 uitkomen.’
Zoals Jan en Tiny secuur werken bij de
koeien, zo gaat het ook met het winnen
van ruwvoer. ‘Vandaag maaien betekent
morgen kuilen. Goed ruwvoer vormt de
basis voor een goede productie. Het is
een heel kapitaal wat in de sleufsilo’s
ligt.’ l
De met 89 punten ingeschreven Nellie 101
(v. Win 395) produceerde tot nu toe 50.147
kg melk met 4,41% vet en 3,71% eiwit

Op dit moment draaien Impuls, Fidelity,
Danillo, Paramount, Goli, Diamond,
Cricket, Stonewall en Kian mee in het
stieradviesprogramma SAP. ‘Over twee
weken kalft de eerste roodbonte’, zegt
Jan. ‘We hebben al wel een flink aantal
zwartbonte Kians en Classics aan de
melk, waaronder een Kiandochter die als
vaars 4,09 procent eiwit haalde.’
In de veestapel speelden Sunny Boy, Labelle en Addison in het verleden een
voorname rol. Nu zijn Jan en Tiny enthousiast over de dochters van Kirby –
‘dat gaan honderdtonners worden’ – van
Paramount en van Bertil – ‘ze scoren bij
ons gemiddeld 111 lactatiewaarde’.
Een koe die mee kan doen aan een fokveedag is niet het streven van Jan en
Tiny, al maken ze samen met hun kinderen wel graag tijd vrij om deel te nemen
aan keuringen. Zoals met de excellent
ingeschreven exterieurfavoriet Beppe
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