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Landbouwsluis’ bedrijfsleider Evert Korenberg vol van fokkerij

Zeedieker Mon-Chri 1 rijgt
keuringszeges aaneen
30
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De succesvolste Nederlandse keuringskoe van de afgelopen anderhalf
jaar is zonder enige twijfel Zeedieker Mon-Chri 1. Ze won het algemeen
kampioenschap op de HHH-shows van 2009 en 2010, werd het
afgelopen jaar reservekampioen op de NRM en won onlangs de KoeExpo in Zwolle. Mon-Chri komt van de proefboerderij Landbouwsluis in
Genemuiden (Ov.), die pas in 2003 werd opgericht.

„Zullen we eerst maar even langs de koeien”,
stelt Evert Korenberg direct aan het begin
van het gesprek voor. Twee tellen later
bevindt de bedrijfsleider zich al tussen de
koeien en noemt hij de ene na de andere
afstamming op. In hoog tempo worden de
koeien in de benen gejaagd en richting het
voerhek gedirigeerd. Op verzoek worden
ook de familieleden van kampioenskoe
Mon-Chri 1, die zelf in een strobox voorin de
stal bivakkeert, getoond. Moeder Mon-Chri
verkeert zelf na een levensproductie van
85.000 liter melk nog in een prima conditie,
als is de uier niet zo fraai als die van haar
dochter. Haar kleindochter, de dochter van
Mon-Chri 1, is juist wel uitstekend geuierd,
maar haar wat gesloten en degelijke
lichaamsbouw staat een keuringscarrière
vermoedelijk in de weg.

Van der Sluis

Keuringsvedette
Zeedieker Mon-Chri 1
(Jordan Red x Lentini
x Zorro x Curd x Triple
Threat x Rex) kijkt uit
over de weilanden.

Het is duidelijk dat de fokkerij de grote
hobby is van Evert Korenberg, die sinds
de opzet van de proefboerderij in 2003
bedrijfsleider is. „Voorheen hoorde er
een grupstal met dertig koeien bij het
bedrijf Landbouwsluis, waar een parttime
medewerker voor zorg droeg. Omdat het
moeilijk bleek om de algehele kwaliteit op
peil te houden, is er besloten om een echt
proefbedrijf op te zetten. Sinds de huidige
stal er staat, is er ook een medewerker
voltijds in dienst gekomen”, zo vertelt
Korenberg over zichzelf. Korenberg, die
daarvoor medewerker was op een bedrijf met
180 koeien in Flevoland.
Landbouwsluis is een onderdeel van L.M.
van der Sluis Technische Bedrijven te
Genemuiden, welke in eigendom is van
de familie Van der Sluis. De familie is ook
actief op het gebied van installaties in de
woningbouw en het bedrijf stamt dan
ook al uit 1934, toen werd begonnen met
een hoefsmederij en een wagenmakerij.

„In de jaren ’70 hebben de zoons van de
oprichter, die ook nu nog onderdeel van de
directie vormen, het bedrijf overgenomen
en is het bedrijf hard gegroeid”, zo vertelt
Korenberg. „Naast loodgieterswerk,
verwarming, ventilatie en metaal, is ook
de landbouwtak toen breder opgezet.”
Inmiddels is Landbouwsluis al lange tijd
dealer van DeLaval (melkmachines), Spinder
(stalinrichting), Vervaeke (windschermen),
Suevia (drinksystemen) en JOZ
(mestschuiven).

Geen waterbedden
„Het landbouwbedrijf is opgezet omdat de
familie haar producten zelf wilde testen,
alvorens te verkopen. Zo melken we in
een 2 x 7 stands 50 graden melkstal, een
melkstal die bij de start van het bedrijf in

2003 populair was. Er zijn hier dan ook
veel veehouders wezen melken”, vertelt
Korenberg, die nu zowel matrassen als
waterbedden in zijn stal heeft liggen. „Mijn
voorkeur gaat uit naar een koematras.
Koeien krijgen geen grip op een waterbed.
Het is vooral een probleem bij melkziekte,
temeer omdat je bij een waterbed nauwelijks
bij de melkader kunt komen om een infuus te
geven.”
De dertig aanwezige koeien bij de start
van het melkveebedrijf in 2003 waren
roodbont. „We hadden te maken met de
nasleep van de mond- en klauwzeercrisis,
waardoor er moeilijk aan vee was te komen”,
herinnert Korenberg zich. „Aanvankelijk
probeerden we dan ook vooral roodbont
vee aan te kopen, maar later kochten we
ook zwartbont.” Zo werd er een 20-koppige
u
veestapel uit Brabant overgenomen,
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Proefboerderij Landbouwsluis telt 75 melkkoeien (rechts van de voergang). Een deel van het jongvee
loopt in dezelfde stal (links van de voergang), evenals de jonge stiertjes (volledig links). Rechts
(buiten beeld) bevindt zich een 2 x 7 stands 50 graden melkstal van DeLaval, met een terugloopgang
met automatisch separatiemogelijkheden. Onder in beeld in het stro Mon-Chri 1 en Prosy.
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evenals een 25-koppige veestapel uit
Duitsland. „Bij de laatste zat Lentini-dochter
Mon-Chri, een gewilde koe die we naar
Landbouwsluis konden halen, omdat de
veehouder de veestapel in zijn geheel wilde
verkopen.”

Nederland exclusief vee en ik heb intern dan
ook de druk ﬂink opgevoerd”, glimlacht
Korenberg. „En uiteindelijk besloot Van der
Sluis tot aankoop.”

Puntjes op de ‘i’
Twee jaar later werd de Europese show in het
Duitse Oldenburg gehouden en daar werden
dochters van de Deense stier Var Calano
gepresenteerd. Hoewel de beste Calanodochter toch terugkeerde naar Denemarken,
gingen de andere vijf in navolging van
de Hesne-dochters naar Landbouwsluis.
Weer anderhalf jaar later gaf Denemarken
nogmaals acte de présence middels een
dochtergroep van V Eaton op de HHH-show
in Zwolle en ook nu ging de groep richting
Genemuiden.
„Hesne en Calano gaven goede
gebruikskoeien, één van de Hesnes is zelfs
kampioen geweest op de fokveedag in
Putten”, aldus Korenberg, die zowel van
Calano, als van Eaton nog Deense dochters
op het bedrijf heeft. „Eaton gaf gewoner
exterieur, maar met hoog eiwit en een goede
uiergezondheid. De dochtergroepen van
Hesne, Calano en Eaton hadden gemiddeld
respectievelijk 86,3; 87 en 85 punten.” De

Deense dochtergroepen
Onder de 25 uit Duitsland afkomstige
koeien bevonden zich ook twee latere
honderdtonners, terwijl Mon-Chri bij haar
komst naar Nederland drachtig was van
de huidige keuringskampioen Mon-Chri
1 (v. Jordan Red). „Het was duidelijk een
hoogwaardige veestapel”, aldus Korenberg,
„de vorige eigenaar werkte al sinds 1973 met
Holsteins.” Later haalde de bedrijfsleider
nog meer hoogwaardige dieren naar
Genemuiden. Zo kocht Landbouwsluis tot
driemaal toe Deense dochtergroepen op.
Op de Europese confrontatie in Brussel in
2004 toonde Denemarken dochters van de
stier TVM Hesne. Vanwege de bijzonder
strenge veterinaire regels in Denemarken,
was het vrijwel onmogelijk om de dieren
na de show terug te laten keren naar het
land van herkomst en werd er een koper
gezocht. „De zes Hesne-dochters waren voor
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aankopen roepen de vraag op of Korenberg
meer investeringsruimte krijgt dan een
‘gewone’ boer, oftewel of hij ‘boert met
geld’. „We zijn met dertig koeien begonnen
en het jaar erop is er een forse hoeveelheid
quotum bijgekocht. Dat is wel anders dan op
een gewoon melkveebedrijf, maar ook hier
moeten de puntjes in bedrijfseconomische zin
wel degelijk op de ‘i’ worden gezet.”

Genomics
Na de komst van de eerste exclusieve genen
naar Landbouwsluis, heeft Korenberg
zich toegelegd op de fokkerijhandel. „We
importeren regelmatig embryo’s uit Amerika
en zijn daar vier jaar geleden mee begonnen”,
aldus de bedrijfsleider van het melkveebedrijf
aan de Kamperzeedijk, wiens fokkerijtak
inmiddels Zeedieker Holsteins heet. „In de
Verenigde Staten zijn er betere stieren dan
in Nederland en dan heb ik het vooral over
zwartbont. De koeien zijn daar zwaarder, hier
in Nederland worden ze te teer. Het gaat er
om dat een koe in balans is en daarvoor hoeft
ze niet 1,60 meter groot te zijn.”
De investeringen in de fokkerij hebben
inmiddels ook KI-interesse gewekt. Er zijn
al enkele stiertjes met het Zeedieker-preﬁx

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsleider Evert Korenberg (l) melkt samen met
deeltijdmedewerker Henk Kroes (r) een veestapel van zo’n 75 koeien
op de proefboerderij Landbouwsluis in Genemuiden. Ook Everts
18-jarige zoon Egbert draagt zijn steentje bij op het melkveebedrijf
dat voor de helft uit roodbonte en de andere helft uit zwartbonte
koeien bestaat. Twee jaar geleden werd Landbouwsluis uitgebreid
met een tweede bedrijf, waar nu het jongvee wordt gehuisvest.
Rollend jaargem.: 9.868 kg melk met 4,21% vet en 3,46% eiwit
Melkquotum: 740.000 kg
Exterieur: gemiddeld 84 punten
Stiergebruik: bij zwartbont Windbrook, Fever, Jordan, Shout,
Palermo, Shogun, Snowman en Destry, bij roodbont Shaquille,
Secure Red, Jotan, Destry, Cold P, Larson, Viking en Pleasure. Het
stiergebruik gaat in overleg met geïnteresseerde KI-organisaties.
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Korenberg maakt tevens gebruik van het aAa-systeem, om daarmee
te proberen de paringen uit te balanceren.
Rantsoen: een gemengd rantsoen bestaand uit graskuil, maïs,
perspulp, bierbostel, aardappelzetmeel (over maïskuil) en een
maatmengsel, aangevuld met krachtvoer via krachtvoerboxen.
Luzerne wordt los over het voer verdeeld, omdat het een beter
effect geeft en goedkoper is. „Tot november zat er een kilo luzerne
in het gemengde rantsoen, nu voeren we nog maar een halve kilo
apart. Op deze manier prikkelt de luzerne meer, in het vrij vochtige
gemengde rantsoen verpieterde het”, aldus Evert Korenberg.
Korenberg past geen weidegang toe, omdat de veengrond te
weinig draagkracht heeft.
Grondareaal: 60 hectare (9 hectare maïs, de rest gras),
waarvan 14 hectare in de huiskavel.

naar de KI vertrokken, al blijven er veel
achter vanwege een negatieve genomicstest.
„De genomicstechniek verpest veel voor ons
fokkers. Voorheen gingen de stiertjes voor
2.000 tot 3.000 euro wel weg, maar nu laten
de KI’s de kalveren liggen”, aldus Korenberg.
„Door de genomics vallen bepaalde
koefamilies weg”, valt Henk Kroes hem bij.
Kroes is sinds november medewerker op het
proefbedrijf. „De KI’s nemen alleen de hoogst
gemerkerde koefamilies, je kunt je afvragen
of de bloedspreiding daardoor voldoende
blijft.”

Zeedieker stieren
Een stiertje waarvan de genomicsuitslag
wel hoog genoeg was, is de roodbonte
Zeedieker Dario (Fiction x Manitas x Canvas
x Lightning), die het afgelopen jaar naar
CRV vertrok. De Lightning-overgrootmoeder
is de bekende koe Alumette, welke tevens
de moeder is van de roodbonte fokstier
Dch Almighty. Eerder testte ook de sterk
verwante Zeedieker Manmet Red (Manitas x
Canvas x Lightning) positief op genomics. De
stier kreeg echter verkeerde biest, waardoor
de IBR-test negatief uitpakte. „Omdat
de verwachtingen op basis van genomics
hooggespannen waren, besloten we de stier
zelf te testen. Na verloop van tijd wordt de
stier vanzelf IBR-vrij”, aldus Korenberg, die
zelf rietjes van de stier vermarktte. Ook werd
er een groot stierenhok gebouwd, zodat de
stier nu in Genemuiden op wacht staat.
Uit dezelfde koestam heeft Korenberg
inmiddels ook een hoornloos stiertje op
stal, wat binnenkort naar CRV vertrekt, met
als afstamming Destry x Lawn Boy x Canvas
x Lightning. Ook bij KI Kampen staat een
door Korenberg gefokte stier. Van deze
Zeedieker Dairymaster (Survivor x Goldwyn x
Hesne) worden inmiddels de eerste kalveren
geboren. „De stier heeft alleen de verkeerde
naam gekregen”, glimlacht de bedrijfsleider,

wijzend op Landbouwsluis’ dealerschap van
DeLaval.

Mon-Chri 1
Ook voor keuringsvedette Mon-Chri 1
bestond er al eens KI-belangstelling. „Alta
had belangstelling voor haar eerste dracht
van Classic, welke inderdaad in een stiertje
resulteerde. Mon-Chri 1 is als pink echter naar
de HHH-show geweest en is daarbij geënt
voor IBR. We hebben het kalf per ongeluk
biest van de moeder gegeven en daardoor
kon het stiertje niet weg. Hij is later naar een
boer gegaan en ik weet dat er een 85-punten
dochter van loopt.” Ook Mon-Chri 1’s tweede
dracht resulteerde in een stierkalf van Classic,
wat echter in het mesthok belandde.
Om een vaarskalf te krijgen insemineerde
Korenberg zijn oogappel als tweedekalfskoe
met gesekst sperma van Cogent Retinue
Red Pi. Uit die dracht resulteert de huidige
melkgevende vaars van 85 punten, die
ondanks haar fraaie uier niet zo mooi is als
haar moeder. Het afgelopen jaar kreeg MonChri 1 een dochter van Lawn Boy, welke door
Korenberg als haar mooiste nakomeling wordt
bestempeld. Het jaar ervoor resulteerde een
spoeling met gesekst sperma van Savard in
drie vaarskalveren en uit Mon-Chri 1’s eigen
dracht van Savard werd toen een stierkalf
geboren dat naar Rusland vertrok. Ook van
de oude Lentini-dochter Mon-Chri heeft
Korenberg veel nakomelingen, waarvan MonChri 1 nog altijd de mooiste is.

Nauwelijks zucht
Onlangs werd Mon-Chri 1 opnieuw gekeurd.
Voor de onderdelen frame, robuustheid, uier,
benen en algemeen voorkomen, kreeg ze
respectievelijk 92, 93, 93, 89 en 92 punten.
Korenberg is van mening dat de koe ook over
excellent beenwerk beschikt, maar proeft
enige verdeeldheid onder het jurykorps. „Er

wordt ook wel eens gedacht dat ze veel zucht
maakt rond het afkalven, maar dat doet ze
juist niet of nauwelijks. Maar op de Koe-Expo
was ze volop in productie en zat er maar
liefst 37 kilo melk in haar uier.”
De roodbonte keuringsvedette zorgt als
sinds haar geboorte voor spanning. „Ze werd
achterstevoren geboren en had als kalf een
ongeluk met haar voorpoot, zodat deze iets
scheef staat”, vertelt Korenberg. Als vaars was
Mon-Chri 1 genomineerd voor de Europese
show in Oldenburg, maar net voor de show was
er een lichte IBR-uitbraak bij Landbouwsluis,
waardoor de koe niet kon worden geselecteerd.
Naast de nodige regionale overwinningen,
kwam het eerste landelijke succes op de HHHshow van 2007, waar ze als 1A eindigde. Een
jaar later pakte ze er het reservekampioenschap
van de middenklasse.

Strobox
„Er waren mensen die zeiden dat ze in 2008
haar top wel had bereikt”, zegt Korenberg,
„maar niets bleek minder waar.” Mon-Chri
1’s grootste successen kwamen pas vanaf
2009. In december 2009 werd ze algemeen
kampioene op de HHH-show, terwijl ze in de
zomer van 2010 het reservekampioenschap
bij de oudere koeien op de NRM greep. „Er
werd ons afgeraden haar mee te nemen,
omdat ze te oudmelkt zou zijn”, vertelt
Korenberg, die met de prijs zijn gelijk haalde.
Als nieuwmelkte koe pakte Mon-Chri 1
afgelopen december wederom het algemeen
kampioenschap op de HHH-show, om op
29 januari nogmaals unaniem gekozen te
worden tot kampioen bij de oudere koeien
op de CRV Koe-Expo. Tot dusver produceerde
Mon-Chri 1 52.861 kg melk met 4,35% vet en
3,19% eiwit, resulterend in een gemiddelde
lactatiewaarde van 103. „Ze liep altijd in
de koppel, maar sinds haar laatste kalving
houden we haar apart in een strobox. We zijn
toch een beetje zuinig op haar geworden.” n
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