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Dochters Ivo 66 onderscheiden zich onder harde omstandigheden

ʻHet is hier geen hotelʼ
Ivo 66 was de hoogste nieuwkomer bij de indexdraai van augustus. Geen
reden echter voor fokker Jo Scholten uit Harbrinkhoek (Ov.) om de stier
in de watten te leggen. Ivo staat in de hoek van de oude stal achter een
ijzeren hek en moet zich net als zijn dochters in de overbezette stal onder
eenvoudige omstandigheden zien te redden. „Het is hier geen hotel”,
aldus de ‘no nonsense’ boer.
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Stierindex

Jo Scholten heeft
Ivo 66 vooraan in
zijn oude stal staan.
Indien nodig brengt
de veehouder de stier
weer tijdelijk naar het
nabijgelegen KI De
Toekomst, om sperma
te vangen.
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„Heb je nog even geduld, ik moet het jongvee
nog voeren”, zegt Jo Scholten. Hij springt op
zijn shoveltje en verdeelt met hoge snelheid
enkele hopen vers gemaaid gras voor het
voerhek van de open frontstal. Hoewel de
veehouder later aan de kofﬁetafel rustig de
tijd neemt, is hij drukbezet. „Ik heb geen
agenda en leef van dag tot dag”, lacht hij. De
54-jarige veehouder zet alle werkzaamheden
rond de 110 melkkoeien en het bijbehorende
jongvee in principe alleen rond en wenst
zich niet drukker te maken dan nodig is. Hij
verontschuldigt zich bijvoorbeeld voor het feit
dat de potstal van de kalveren eigenlijk nodig
weer moet worden uitgemest. „Ik ben er nog
niet aan toegekomen.”

Ganvo Aduard
Al snel gaat het gesprek over de fokkerij.
Scholten blijkt enthousiast over de stier
Labelle en zijn nafok. „In tegenstelling tot
veel andere stieren, wisten zijn dochters
zich te handhaven en ze werden bovendien
elk jaar beter. Hetzelfde geldt voor zijn
zoon Ganvo Aduard, die we achteraf te
weinig hebben gebruikt.” Aduard (Labelle x
Sunny Boy) was een stier wiens kwaliteiten
– laatrijpheid en levensduur – pas op latere
leeftijd bleken. De stier promoveerde nooit
tot fokstier, maar scoort vandaag de dag nog
wel altijd een NVI van 200, waarmee hij menig
moderne topstier nog altijd de baas is.
Zowel Labelle als Aduard vererfden een pittig
karakter, wellicht juist de reden dat hun
dochters het zo lang wisten vol te houden.
„Hoe groter het kreng, hoe beter de koe,
zeggen ze hier wel eens”, glimlacht Scholten.
De veehouder molk de Aduard-dochter
Roosje 494 (mv. Carousel Amos), een koe die
heel gemakkelijk veel melk produceerde met
een nauwe verhouding van 3,8 procent vet
en 3,7 procent eiwit. Scholten was dusdanig
enthousiast, dat hij besloot haar tweede kalf,
een stierkalf van de stier Gryphus Simon, aan
te houden om later als dekstier voor de pinken
te kunnen gebruiken.

Roosje 639 (Ivo 48 x Russel) is de bijna acht jaar oude moeder van Ivo 66. In
haar huidige lactatie produceerde ze in 305 dagen 13.248 kilo melk met 4,37
procent vet en 3,73 procent eiwit, goed voor een lactatiewaarde van 125.

was, was Simon achteraf de beste Jabotzoon. Een minpuntje echter vormde de zware
kalveren die Simon gaf. Toch weerhield
dat Scholten niet om Ivo 48 tot pinkenstier
te maken. „De koeien kalven hier meestal
vanzelf, terwijl ik nooit op afkalfgemak heb
gelet. Mijn vader zei altijd dat als ik daarmee
zou beginnen, het afkalven vanzelf steeds
moeilijker zou worden.”
Ivo 48 zorgde voor negen vrouwelijke
nakomelingen op het bedrijf, waarvan er
nog altijd zeven aanwezig zijn. Koeien die
inmiddels allemaal een jaar of zeven, acht
oud zijn. „Hij gaf duurzame koeien met
geweldig beste benen. Vier ervan hebben
exterieurscores gehaald van 85 en 86 punten”,
aldus Scholten.
Aardig is dat de stier op basis van weliswaar
slechts twaalf dochters toch een fokwaarde
heeft van maar liefst 179 NVI. Even hoog als
bijvoorbeeld de populaire stier Paramount.
„De dochters van Ivo 48 zijn door de jaren
heen beter geworden, wat ook geldt voor
de fokwaarde van de stier.” Ben Meijerink,
die destijds inseminator was en in die
hoedanigheid geregeld bij Scholten op het
erf kwam, had wel belangstelling voor Ivo 48.
Het ontbrak de huidige eigenaar van KI De

Toekomst uit Albergen echter aan faciliteiten
om de stier te kunnen testen. Zo werd Ivo 48
op driejarige leeftijd afgevoerd. Hij noteerde
een geslacht gewicht van zeshonderd kilo.

Nooit bekapt
Eén Ivo 48-dochter steekt met kop en
schouders boven haar halfzussen uit. Deze
Roosje 639 is een koe die zich volgens haar
eigenaar altijd redt en ver bovengemiddeld
en gemakkelijk produceert. Roosje 639 is
bijna acht jaar oud en nog nooit bekapt.
„We bekappen koeien alleen als ze kreupel
zijn”, verklaart Scholten. De bewuste koe
ligt in de wei van het zonnetje te genieten.
Als de veehouder de koe maant op te staan,
komt ze in de benen. En nadat ze zich heeft
uitgerekt, loopt ze met grote passen weg. „Ze
loopt als een paard”, wijst Scholten, „ze zet
haar achterpoot bijna in de afdruk van haar
voorpoot.”
Roosje 639 is een dochter van Roosje 575
(Russel x Lord Lily x Sunny Boy), een goede koe
die vermoedelijk door zomerwrang uit slechts
twee spenen melk gaf, maar desondanks qua
productie goed mee kon komen met haar
stalgenotes. Scholten was van meet af aan u
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Ivo 48
Behalve Ivo 48 kreeg Roosje 494 alleen een
dochter van Sierra (haar eerste kalf was een
stierkalf van de eigen stier, dat naar de mesterij
vertrok), omdat de koe tijdens haar derde
lactatie bij een tochtigheid verongelukte. „De
Sierra was een heel beste koe. Ze had veel
lengte, was 1,58 meter groot en kreeg 85
punten.” Deze onlangs afgevoerde Roosje 616
produceerde in vijf lactaties en in 1.915 dagen
ongeveer 60.000 kilo melk met 3,63 procent vet
en 3,59 procent eiwit.
Waar Aduard achteraf de beste Labelle-zoon

Op de achtergrond links de open frontstal voor het jongvee en in het midden de oude koeienstal.
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laat eigenlijk nergens steken vallen, waarbij
de uiers met een score van 108 het meest
in het oog springende exterieuronderdeel
zijn. De uiers van de inmiddels veertien Ivo
66-dochters die Scholten zelf aan de melk
heeft, zijn inderdaad zonder uitzondering
uitstekend aangehecht. De fokwaarde voor
beenwerk van 98 stelt Scholten daarentegen
teleur. „Daar klopt niks van, de fokwaarde
zal wel beïnvloed zijn door vader Harry (die
noteerde 96 voor beenwerk, red.). Ivo 66
geeft juist uitstekend beenwerk”, aldus de
veehouder. De soepele tred van oma Roosje
639 is inderdaad ook zonder uitzondering bij
de kleindochters terug te zien.

Goede boerenkoeien
Zes dochters van Ivo 66 op het bedrijf van Jo Scholten, die de vaarzen omschrijft als ‘persistente dieren waar nooit wat mee is’.
„Ze zijn als verse vaars iets licht, maar zeer correct. Ze geven melk, maar groeien daarnaast ook nog, iets dat ik ook van andere
veehouders hoor”, aldus Scholten.

enthousiast over Roosje 639 en besloot haar
eerste kalf, een stierkalf van Horst Harry, in
te zetten als pinkenstier. De fokker houdt
namelijk elk jaar drie stiertjes aan, waarvan hij
er doorgaans twee zelf houdt. Ze zijn er voor
de opbrekers en worden in de zomer met de
pinken geweid.

Verworpen
Roosje 639 kreeg 86 punten voor haar
algemeen voorkomen en realiseerde in haar
huidige vierde lijst in 630 dagen tot dusver
20.974 kilo melk met 4,64 procent vet en 4,06
procent eiwit (in 305 dagen 13.248 kilo melk
met 4,37 procent vet en 3,73 procent eiwit),
goed voor een lactatiewaarde van 125. Haar
tweede kalf was een vaarskalf van Olympic,
dat helaas op jonge leeftijd verongelukte. Het
derde kalf was een vaarskalf van Amok. „Als
tweedekalfs koe verwierp ze haar vrucht door
blauwtong. Ik heb haar daarna geïnsemineerd
met een goedkope stier en dat was Amok.
Hoewel het geen goede stier is, doet dochter
Roosje 782 het met een lactatiewaarde van
115 prima.”
Roosjes vierde kalf was een stierkalf van Bertil,
dat inmiddels dekdienst doet bij de pinken. En
haar huidige lange lactatie is veroorzaakt door

opnieuw een verworpen vrucht. Ditmaal door
een zware coli-infectie, waar de koe erg ziek
van is geweest. „Wat dat betreft ben ik blij dat
ze er nog steeds loopt”, aldus de veehouder.
Roosje 639 werd weer drachtig en moet aan
het eind van dit jaar opnieuw kalven, ditmaal
van Improver. Ondanks haar ruime conditie
produceert ze elke dag nog ongeveer twintig
liter dikke melk.

Soepele tred
Roosjes eerste stierkalf van Horst Harry is
de stier Ivo 66. Die werd in december 2005
geboren. Ivo 66 fungeerde als pinkenstier,
maar ook ging de stier naar het erkende, zes
kilometer verderop gelegen spermawinstation
KI De Toekomst – inmiddels in eigendom van
Ben Meijerink – om rietjes te produceren. Op
deze manier konden meer melkveehouders
gebruik maken van de stier en kon Ivo 66
een ofﬁciële fokwaarde krijgen. De stier
debuteerde bij de meest recente indexdraai
in augustus en was op basis van de eerste 28
dochters op elf verschillende bedrijven meteen
de hoogste nieuwkomer met een NVI van 192.
Ivo 66 scoort +279 kilo melk met maar liefst
+0,73 procent vet en +0,29 procent eiwit,
resulterend in een Inet van 178 euro. De stier

Ivo 66 is altijd in Scholtens eigendom gebleven
en staat inmiddels voor in de oude stal achter
een ijzeren hek. Wat opvalt, is de uiterst
correcte bouw van de stier, zoals de sterke
rug en de goede benen met korte klauwen.
In de beperkte ruimte weet de zware stier
zich dan ook behendig om te draaien. De stier
blijft voorlopig waar hij staat en mocht de
belangstelling toenemen, dan kan hij zo weer
naar KI De Toekomst om sperma te leveren.
Wat de ontwikkeling van zijn fokwaarden
betreft, heeft de fokker goede hoop, gezien
de laatrijpheid in de stamboom en zijn
ervaringen en die van collega-veehouders.
„De dochters van Ivo 66 zijn als verse vaars
iets licht, maar zeer correct. Ze geven melk,
maar groeien daarnaast ook nog, iets dat
ik ook van andere veehouders hoor”, aldus
Scholten. Volgens de veehouder geeft de stier
goede boerenkoeien. „Zijn kalveren worden
gemakkelijk geboren, ze drinken makkelijk
en hebben weinig individuele zorg nodig. Hij
zorgt voor een stuk hardheid en koeien waar
nooit wat mee is.”
Alle nakomelingen van Ivo 66 – Scholten heeft
de stier altijd doorgebruikt – zijn nog op het
bedrijf aanwezig en de beste moeten volgens
de veehouder nog aan de melk komen.
„Aanvankelijk gebruikte ik de stier vooral op
de mindere koeien, omdat dat goedkoop was
en de nakomelingen mogelijk toch zouden
vertrekken”, doelt de veehouder op het
toen nog onbekende verervingspatroon van
de stier. Desondanks zijn er al dochters met
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Bedrijfsgegevens:
Jo Scholten houdt met zijn vrouw Mieke een veestapel van 110
melkkoeien, die hij inclusief het bijbehorende jongvee in principe alleen verzorgt. Scholten krijgt echter vrijwel dagelijks hulp
van Wout Lenferink, een jongeman met een beperking. „Hij
heeft altijd plezier en we lachen samen wat af”, aldus Scholten.
„Wout heeft een sterke behoefte aan structuur en haalt bijvoorbeeld de koeien voor het melken en maakt de boxen schoon.
Hij kent ook alle koeien en legt zijn arm wel eens om de kop
van Ivo 66. Dat hoeft niemand anders te proberen.” De koeien
worden gemolken in een 2x6-visgraat melkstal en realiseren
een rollend jaargemiddelde van 8.731 kilo
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melk met 4,30 procent vet en 3,53 procent eiwit. In de zomer
worden de koeien acht uur per dag geweid. ’s Nachts krijgen
ze op stal 5 kilo kuilvoer en 18 tot 20 kilo maïs bijgevoerd.
In de winter verstrekt Scholten met zijn doseerwagen een
rantsoen van 50 procent gras 50 procent maïs. Het rantsoen
wordt aangevuld met krachtvoer via krachtvoerautomaten.
Daarbij krijgen de koeien gedurende de eerste tachtig dagen
van de lactatie een productiebrok, waarna wordt omgeschakeld naar een A-brok. Bij het bedrijf hoort dertig hectare land,
wat over drie gemeentes ligt verspreid. „We zijn slecht verkaveld en kuilen daarom zelf in, de loonwerker is te duur.”
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lactatiewaardes van 120 en producties boven
de veertig kilo melk per dag. Ook noemt
Scholten de persistentie van zowel Ivo 66 als
moedersvader Ivo 48. „Het valt niet mee om
hun dochters droog te krijgen.”

Niet te kaal
Roosjes laatste kalf van Bertil is de stier Ivo
77. Van Ivo 77 is eveneens sperma gewonnen
en inmiddels beschikbaar bij KI De Toekomst,
terwijl de stier zelf nu bij Scholtens pinken
loopt. De geheel zwarte Ivo 77 is volgens
de veehouder het evenbeeld van zijn
grootvader Ivo 48. Dat de index van Bertil
in augustus door vooral een teruglopende
levensduurfokwaarde behoorlijk is gedaald, is
niet iets waar Scholten zich druk over maakt.
De kwaliteiten van Roosje 639 op het gebied
van levensduur geven de veehouder wat dat
betreft voldoende vertrouwen.
Via stieren als Bertil en Harry, die ook licht
negatief scoort voor levensduur, probeert
Scholten het eiwitpercentage van zijn
veestapel te verhogen. Naast vooral Ivo 66
en Ivo 77 gebruikt de veehouder daarvoor
verder de stieren Fidelity, Impuls, Legend en
Danillo. Behalve op gehalten heeft Scholten
naar eigen zeggen altijd gefokt op een
spiertje op de koeien. „Koeien moeten niet
te kaal worden”, aldus de veehouder, die zelf
de combinaties maakt. „Ik heb wel een SAPuitdraai, maar die gebruik ik bijna nooit.”

Afkalven op de roosters
Stieren die het goed hebben gedaan bij
Scholten, zijn Cash, Saratoga, Glory Box,
Future, Laurenzo, Fortune, Orcival en Kian.
Minder enthousiast is hij over Support en ook
bij de vele O Man-zonen heeft hij zijn twijfels.
„Die koeien zijn niet gymnastisch genoeg”,
meent de veehouder. Enige lenigheid is wel
gewenst in de oude stal, waar Scholten bezig
is de ligboxen aan te passen en er nog een
zijmuur uit wil breken voor meer frisse lucht.
In de stal met 75 ligboxen worden 110 koeien
gemolken en koeien kalven er gewoon op de
roosters af. „Het is hier geen Hotel California”,
aldus de veehouder.
Het is niet vreemd dat koeien die in een
dergelijk hard milieu komen bovendrijven,
KI-belangstelling ondervinden. Ook CRV nam
al eens een stiertje af, maar dat wilde op het
KI-station niet dekken. „Ik weet zeker dat ik
hem hier wel aan het dekken had gekregen,
maar dat wilden ze niet”, vertelt Scholten.
Hoewel hij niet op genomicstesten zit te
wachten – hij zegt niet gebonden te willen
zijn – en het spoelen van koeien ook aan zich
voorbij laat gaan, is CRV volgens Scholten nog
altijd geïnteresseerd. Daarbij blijven eventuele
stierkalveren overigens gewoon Ivo heten.
„Voorheen heetten onze stieren altijd Robin,
maar de computer kortte dat af tot drie letters
en Rob vonden we niet mooi. Zo bedacht de
man van het stamboek vele jaren geleden al
de naam Ivo en sindsdien heten onze stieren
zo. Eigenlijk heel simpel.” n

Ivo 66 (Harry x Ivo 48) was bij
de indexdraai van augustus de
hoogste debutant met een NVI
van 192. Hij noteert +279 kilo
melk met +0,73 procent vet en
+0,29 procent eiwit, een celgetal
van 101 en een totaal exterieur
van 103.

Ivo 77 (Bertil x Ivo 48) is de vier
jaar jongere halfbroer van Ivo 66
en eveneens beschikbaar via KI De
Toekomst.

Emma 83 (v. Ivo 66) staat op het bedrijf van
Scholtens neef Jos en zijn zoon Rob Scholten,
eveneens uit Harbrinkhoek. Emma 83 sloot haar
vaarzenlijst af met 9.410 kilo melk met 4,85
procent vet en 3,53 procent eiwit in 361 dagen
(LW 116). Als verse tweedekalfskoe realiseert ze
een lactatiewaarde van 113. „Emma komt uit een
Grandprix-dochter zonder ophangband en die
later door haar uier ging, ze is duidelijk veel beter
dan haar moeder”, aldus Rob Scholten, die haar
exterieurscore van 83 punten te laag acht.

Roosje 779 (v. Ivo 66) kreeg 86 punten voor haar
exterieur en scoort een lactatiewaarde van 111.
Ze produceerde in 370 dagen 9.660 kilo melk
met 3,75 procent vet en 3,40 procent eiwit (haar
moeder noteert een eiwitpercentage van 2,96).

Roosje 783 (v. Ivo 66) kreeg 84 punten voor haar
exterieur en scoort een lactatiewaarde van 120.
Ze produceerde tot dusver in 274 dagen 7.714 kilo
melk met 4,32 procent vet en 3,78 procent eiwit.
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