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Melkveehouders aan het woord over hun nakomelingen van Classic

Classics in de praktijk
De eerste aan de ki geleverde stier, een koe die graag een

Barendonk Holsteins vof, Jan, Liesbeth, Ivo, Tessa en Jens Hermanussen, Beers

van beenstand zij, niet te krom en niet te
recht. Ook van achteren staan ze erg parallel, ze zijn enorm droog en beschikken over een goede stap. Wanneer je wat
op Classic aan wilt merken, kun je zeggen dat hij de mortellarogevoeligheid
van zijn vader Stadel heeft meegekregen. De uiers zijn van achteren enorm
imponerend, breed en hoog, maar van
voren was het wenselijk dat ze iets langer waren. Ze zijn af en toe wat aan de
korte kant.
Verder is Classic een goede stier op koeien
die veel melk geven en behoorlijk scherp
zijn. Dan kan Classic de juiste combinatie
zijn om een koe te krijgen die melktype,
kracht en een spiertje heeft.

Plezierig karakter

Aard Vosman, zoon van maatschap VosmanTer Harmsel, Rijssen

kijkje neemt in de melkstal, op de cover tussen kruiend ijs.
De oproep om ervaringen over nakomelingen van Poos Stadel
Classic te delen, leverde tal van reacties op. Een overzicht van
de ingezonden verhalen en foto’s.
NRM, HHH en CRV Koe-Expo

Zeven volle zusjes

We hebben al vroeg kennisgemaakt
met Classic via Arjan Verkuijlen. De
stier heette toen nog Poos Stadel. De
eerste rietjes leverden geen kalfjes
op, maar later ging het beter. Uiteindelijk hebben we vijftig vrouwelijke
Classics gehad, waarvan er nog 31
aan de melk zijn. Deze nakomelingen hebben gemiddeld een exterieurwaarde van 85,9 gescoord, waarvan
zeven excellente koeien, 27 AB-koeien, veertien stuks met meer dan 82
punten en drie nog niet ingeschreven. Van de aanwezige Classicdochters is de gemiddelde levensproductie 32.304 kg melk.
Op de keuringen hebben we veel aan
de Classicdochters te danken. Wilma
198 was vaarzenkampioene op de
NRM in 2008, Wilma 200 won de reservetitel middenklasse op de HHH
in 2009, Paulina 112 werd reservekampioene op de CRV Koe-Expo in
Den Bosch in 2009, Wilma 208 won
de reservetitel oud op de NRM in
2012, het kampioenschap oud in
Schijndel 2012 en het reservelint in
de middenklasse op de HHH 2010.
Ten slotte was Brasilera 12 afgelopen
jaar algemeen kampioene in AstenHeusden, vaarzenkampioene op de
NRM en algemeen kampioene in
Schijndel.
Een ander hoogtepunt zijn de zeven

50

V E E T E E LT

NOVEMBER

2

2012

zusjes die in 2005 op de gevoelige plaat
zijn vastgelegd. Deze topper heeft ons
veel fokkersvreugde gegeven!

Bijgevoegd een foto van onze dochter
Marit (hier negen maanden) en ‘haar’
pink Bontje.
Wat is het toch fijn om dieren met zulke
plezierige karakters in de stal te hebben.
Ariën en Petra Ruijter
Marit Ruijter met ‘haar’ pink Bontje

Boven het bedrijfsgemiddelde
Wij melken acht Classicdochters. De
oudste hebben inmiddels vier keer gekalfd. Voor exterieur variëren ze van 83
tot 89 punten. Gemiddeld scoren ze
85,9 algemeen voorkomen. Ons bedrijfsgemiddelde is 84,2 algemeen voorkomen. Dit betekent dus dat de Classicdochters qua exterieur ver boven het
bedrijfsgemiddelde uitkomen.
De Classicdochters vallen op in hun
frames. Ze zijn gemiddeld genomen
groot, goed in balans en erg breed en ze
hebben heel beste frames! Ook de benen
zijn gemiddeld genomen erg best, goed

Exterieur en productie gaan voor Annelies wel samen. In haar tweede lactatie
produceerde ze in 305 dagen 13.185 liter
en in haar derde lactatie 12.650 liter met
3,82% vet en 3,37% eiwit.
Ze is nu vijf jaar en heeft enkele weken
terug voor de vierde keer gekalfd. Ze gaf
voor het eerst een roodbont vaarskalf.
We hebben haar nu ingeschreven voor
de CRV Koe-Expo in Gent. Misschien
kunnen we haar dan nog eens in de ring
brengen.
Jeroen Van Nevel, Beernem

Nummer 1-stier voor roodbont

We hebben verschillende Classicdochters, waarvan Annelies de beste is. Annelies is een Classic uit een Cocktail 19.
Als vaars werd ze ingeschreven met 85
punten en viel ze niet echt op in de stal.
Zo ging ze voor de eerste keer mee naar
de prijskamp als tweedekalfskoe, naar
de CRV Koe-Expo 2011 in Gent. Daar
werd ze kampioene in de middenklasse.
Daarna haalde Annelies op de Nacht van
de Holstein in Libramont een vierde
plaats in de reeks tussen de zwartbonte
koeien. In het kampioenschap voor
roodbonte koeien haalde ze een eervolle
vermelding. Als derdekalfskoe ging ze
naar de nationale prijskamp in Brussel.
Daar werd ze reservekampioene roodbont. Ondertussen werd ze ingeschreven
met 90 punten voor algemeen voorkomen met 91 punten voor uier.

Poos Stadel zag ik als jonge stier van tien
maanden oud. Ik zag in deze jonge stier
iets wat ik mijn leven nog nooit heb gezien. Niet te beschrijven in woorden… In
overleg met mijn broer Peter heb ik besloten met enkele koeien naar Verkuijlen in Lieshout te gaan voor natuurlijke
dekking van deze stier. En zo werden de
eerste vijf kalfjes van Poos Stadel geboren: twee vaarsjes en drie stiertjes.
In de eerste dochtergroep van deze stier
liepen twee dochters van ons bedrijf,
Liza 379 en Liza 380. Afgelopen jaar is
Liza 379 met 91 punten ingeschreven. Ze
presteerde vooral in de keuringsring.
Met haar beste uier werd ze jeugdkampioene op de NRM 2006 en 1b op de Europese Kampioenschappen in Oldenburg.
Twee jaar later werd ze ook reservekampioene op de NRM. Daarnaast zijn deze
keuringsvedettes regelmatig present geweest op Zuid-Nederlandse keuringen en
de HHH-show. Liza 379 is nu negen jaar
oud en ze staat er weer best voor voor de
komende HHH-show.
Naast de Liza’s is ook Stina 34 een van de
succesvolle Poos Stadeldochters op ons
bedrijf. Stina is in haar frame bijna niet
te kloppen en heeft op deze wijze vele
prijzen behaald.
Ik verwacht dat de dochters van Poos
Stadel Classic nog jaren in de top van de
keuringsring zullen meelopen… Jam-

Annelies, Belgisch reservekampioene in 2011

Liza 379: jeugdkampioene NRM 2006

Vlaamse Annelies

mer dat Nederland niet meegedaan heeft
aan het laatste EK, anders waren er nog
mooie dingen gebeurd.
Voor mij is Poos Stadel Classic de nummer 1-stier voor roodbont Nederland.
Stef Goossens, Beers

Topkoeien met minimale inzet
Classic hebben wij zeer minimaal ingezet op onze voornamelijk zwartbonte
veestapel. Wij vonden zijn productiecijfers te beperkt. Toch zijn we ook liefhebbers van mooie koeien. Daarom hebben
we Classic een aantal keren gebruikt op
hoogproductieve koeien. Daar zijn een
aantal prima koeien uit voortgekomen.
De beste daarvan is Hedra Lize 665. Ze
werd als vaars al kampioene op de wintershow. Ze heeft een geweldige productie met hoog eiwit, een hoge merkerfokwaarde en 88 punten voor algemeen
voorkomen. Met verder Addison en Lava
in haar stamboom hebben we dus een
veelbenutte stiermoeder voor binnen- en
buitenland op stal. Een jaar lang hebben
we haar gespoeld en daar zijn vele kalveren uit geboren bij ons, maar ook bij anderen. Het gaat te ver om al haar hoge
nakomelingen te noemen, maar er staat
een hoge Jerudo op het donorstation van
CRV en wij spoelen op het moment de op
basis van genomics hoogst scorende Fidji
en RF Wonder voor nvi.
Inmiddels is Lize bezig aan haar tweede
lactatie waarbij ze voorspeld staat op
ruim 14.000 kg melk met 3,55% eiwit en
een lactatiewaarde van 123. De NRM
kwam dit jaar wat vroeg, ook omdat
haar productie op dat moment zeventig
kilo per dag was. Maar dit seizoen zal ze
best nog wel een keer op een keuring
verschijnen.
Classic heeft toch zeker z’n kwaliteiten
om in de fokkerij voor topkoeien te zorgen. Ook als moedersvader was hij al
succesvol voor ons, omdat Delta Rexona
(ingeschreven met 88 punten en derde in
de finale jong NRM) uit een Classicmoeder komt. Classicbloed zal de komende
jaren zeker aan invloed winnen binnen
onze veestapel.
Fam. Vernooy, Schalkwijk

Productietoppers
Als men het over Classic heeft, verwijst
men steeds naar de exterieurcapaciteiten van deze stier. Ik zou graag een ander aspect van deze alleskunner onder
de aandacht willen brengen, namelijk de

Ramala, productiefste roodbontvaars in het
mpr-jaar 2010-2011

melkproductievererving. Op ons bedrijf
leverde dat de nodige voorbeelden op.
De meest in het oog springende dochter
van Classic op ons bedrijf Keur Holsteins
is ongetwijfeld Ramala (Classic x Cadon x
Mascara x Lieutenant x Jubilant). Deze
met 87 punten ingeschreven koe realiseerde in het jaaroverzicht 2010-2011 op
basis van economisch jaarresultaat de
hoogste productie van alle roodbonte
vaarzen in Vlaanderen, waarbij ze ook
hoger scoorde dan de hoogste roodbonte vaars in Nederland. Dat dit geen toevalstreffer was, bewees ze afgelopen jaar
door op plaats drie te eindigen bij de
tweedekalfskoeien in Vlaanderen. Ook
in haar lopende derde lactatie trekt
ze deze lijn door met tot nu in 365
dagen 14.314 kg melk met 4,56% vet en
3,75% eiwit. Dit resulteert in een levensproductie van 50.000 kg melk. Nog meer
bijzonder is dat ze deze topprestaties leverde zonder één dag droog te staan.
Zoals het er nu naar uitziet gaat ze ook
begin december voor de vierde keer afkalven zonder droogstand.
Recent is een prachtige Roumaredochter
van haar aan de melk gekomen. Ze kreeg
duidelijk de goede genen van haar moeder mee, zoals blijkt uit de merkertest
met een dikke plus voor productie en
uier!
Uit dezelfde koefamilie is er de tweeling
Tess en Trees (Classic x Cocktail 19 x
Hendrik 2 x Topspeed Keur x Lieutenant
x Jubilant), respectievelijk met 83 en 85
punten ingeschreven. Tess produceerde
als vaars in 470 dagen 18.916 kg melk en
Trees in 467 dagen 16. 262 kg melk. Omdat deze combinatie van Classic met de
met 85 punten ingeschreven Peace, die
trouwens in 2008 de hoogste productie
bij de roodbonte vaarzen in Vlaanderen
realiseerde, mij perfect leek, is er ondertussen een derde zus op het bedrijf die
over enkele maanden aan de melk zal
komen.
Keur Holsteins, Marcel Heylen, Geel
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Perfecte combi met Kian
Wij hebben een veehouderij in Gelderland. Onze honderdkoppige veestapel bestaat vooral uit zwartbonten. Zo’n tien procent is roodbont.
De laatste jaren hebben we een aantal keren Classic ingezet op onze
koeien. De resultaten op exterieurgebied zijn in onze ogen erg goed.
We melken nu zeven Classicdochters
(er is nog geen enkele weggegaan) en
hun gemiddelde exterieurscore ligt
ver boven ons stalgemiddelde. Ons
stalgemiddelde voor uier en algemeen voorkomen ligt op 82,0 punten. Deze zeven Classicdochters (zes
roodbonte en een zwartbonte) scoren
gemiddeld een totaalexterieur van
84,3 punten, met voor de uier gemiddeld 84,9 punten! Hiermee maakt
Classic zijn verwachting als exterieurtopper en uierspecialist helemaal waar. Het mooie van het lijstje
is dat er bijna geen ondereind in
zit. Een score van 82,0 punten is de
laagste.
Wat verder opvalt, is de perfecte
kruisingscombinatie Classic x Kian.
Bij alle zes roodbonte Classics was de
moeder een Kian. Om het verhaal
nog beter te maken voor Classic: dit
waren allemaal andere Kianmoeders.
In onze stierkeuze nemen we de triple A-score mee. Ook dit ondersteunt
de goede match tussen Classic (aAa
246) en Kian (aAa 156).
Kortom: een mooi stukje bewezen resultaat van de stier Classic (in combinatie met Kian).
Namens veehouderij De Zandslagen uit Rossem, Lodewijk Liebrecht

Farfan: eerste ki-stier
De dochters van Classic die we hebben gemolken, waren/zijn niet opvallend, behalve dat ze zonder uitzondering goed voor exterieur waren/zijn.
Dat is geen nieuws.
Maar ons verhaal met Classic gaat
over een stier. We hadden nog nooit
een stier aan een ki-organisatie geleverd, tot er interesse getoond werd in
de met 89 punten ingeschreven Molenkamp Grietje 28 rf. Als pink hebben we haar dan ook twee keer gespoeld met Classic. De eerste keer
zonder resultaat en de tweede keer
resulteerde het in vijf embryo’s die
weer leidden tot een zwartbont
vaarskalf en een rode stier, Molenkamp Farfan. De stier werd goed ge-
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noeg bevonden om aan te kopen door
CRV en een hoogtepunt uit onze fokkerijliefhebberij was een feit: er ging een
stier naar een ki-organisatie. Inmiddels,
zes jaar later, heeft hij een heel mooie
fokwaarde. Een aantal feiten op een rij:
hij is de hoogste Classiczoon voor nvi op
de Interbull-lijst, hij is de nummer drie
van alle stieren op de Interbull-lijst en
hij is de nummer twee voor nvi van alle
in Nederland geteste stieren met dochters.
Alta Prado en Farfan zijn achtereenvolgens de nummer één en twee voor exterieur van alle dochtergeteste stieren. Zij
zijn de enige twee die hun vader overtreffen of evenaren. Een resultaat waar
we enorm trots op zijn.

geen melkbeurt voorbij of ze steekt haar
kop tussen de twee muren door, om in
de melkstal te kijken. Ze blijft me net zo
lang aankijken tot ik naar haar toe ga.
En zodra ik binnen het bereik van haar
lange tong ben, begint ze me af te likken. Dit is iedere avond en iedere ochtend hetzelfde ritueel. Als er bezoekers
zijn die mee willen melken, dan steel ik
met haar de show. Zo’n ‘schattige’ koe
doet het erg goed bij de burgers en is
goed voor de pr van de melkveehouderij.
Ik hoop dat ik nog lang van deze grappige koe genieten mag.
Tine van Houselt, Laren (Gld.)

Een vooruitziende blik

Mark van Wichen, Maasbommel

Mak en sociaal
Wij hebben heel lang de stier Classic niet
gebruikt, vanwege de te lage eiwitvererving. Toen iedereen steeds bleef zeggen
dat Classic een mooie combinatie zou
zijn met onze oud-NRM-kampioene Flora, hebben we de stier toch gebruikt. We
verwachtten heel wat moois. Flora een
goed exterieur en Classic een goed exterieur. En omdat Flora een goede melkproductie heeft met hoge gehaltes, kon
daar ook niet veel misgaan.
Maar de verwachtingen werden niet
waargemaakt. Er werd een vaarskalfje
geboren. Zoals alle nakomelingen uit de
F-familie kreeg het kalfje een naam met
een F: Fiorentina. Al snel kon je zien dat
dit kalf geen exterieurkanon zou worden. En na de eerste keer kalven bleek
ook de melkproductie niet overdreven
hoog te zijn.
Als boerin/kunstenares kijk ik met andere ogen naar de koeien: een leuk karakter is ook niet verkeerd. Fiorentina
bleek, na een wat aarzelend begin, een
heel makke, sociale koe te zijn. Er gaat
Fiorentina: goed voor de pr van de
melkveehouderij

Al in 2001 sierde Poos Stadel Classic
de voorpagina van het jaarverslag van
VVB Silvolde

Poos Stadel, wiens naam later is gewijzigd in Classic, stond als proefstier bij KI
De Toekomst. KI De Toekomst is voor de
stamboekregistratie lid bij Veehouderijbelangen Silvolde. In het verleden plande deze VVB Silvolde altijd de bedrijfsinspectie en ging ondergetekende vaak
mee als begeleider voor het noteren van
de punten. Zo kwamen we ook Poos Stadel tegen, een stier die erg veel indruk
op mij heeft gemaakt. Zijn negatieve
verwachting van eiwitgehalte was een
zwak punt. Toch was ik te gecharmeerd
van de stier om hem om die reden niet
op de kaft van ons jaarverslag 2001 te
plaatsen. VVB Silvolde, de zelfstandige
club met een vooruitziende blik!
Namens VVB Silvolde, Theo Hollander

Via social media de wereld over
Als acht maanden oud kalf werd Caudumer Hinke 97 (Classic x Lightning) kampioene jonge kalveren op de Kokedei
Workum in 2008. Ik was elf jaar en ik liep
voor het eerst mee met maatschap Haytema-Haitsma te Koudum. Twee jaar later
won ze het vaarzenkampioenschap. Ze
was intussen ingeschreven met 88 punten en produceerde in 305 dagen 10.469
kg melk met 4,32% vet en 3,40% eiwit.
Als roodbonte koe in een zwartbontveld
werd ze op de Frieslandshow 2010 te Oenkerk reservekampioene vaarzen. Op de
CRV Koe-Expo 2011 in Zwolle volgde een
vierde plek in de rubriek. Datzelfde jaar
werd ze voor de derde keer op rij kampioene in Workum en dit keer won ze ook
het algemeen kampioenschap.
Op de Frieslandshow 2011 had ze niet
haar beste dag. Ze eindigde in het midden
van de rubriek. Maar zonder dalen is het
onmogelijk om te pieken. Voor de HHHshow in 2011 kregen we haar er weer
goed voor. Ze werd derde in de rubriek
achter haar stalgenote Caudumer Lol 285
(Mr Burns x Stadel).
Begin dit jaar stond Hinke, na alle rep en
roer om de ‘tocht der tochten’, te schitteren op de cover van het Veeteeltnummer in Hindeloopen. Hier komt het geweldige karakter van Classic weer terug.
Zonder enig tegenstribbelen werd ze op
de foto gezet door Harrie van Leeuwen en
ging ze vervolgens via social media de
hele wereld over.
Op Kokedei Workum 2012 stond ze een
week na afkalven van een stierkalf van
Camion van de Peul weer vol glorie te
schitteren op Kokedei in Workum. Met
Zonder tegenstribbelen op de foto:
Caudumer Hinke 97

een 1b in de rubriek achter haar stalgenote Caudumer Hinke 111 (Mr Burns x
Classic), tevens reservekampioen oude
koeien, kreeg ze de vierde plek bij de oudere koeien. Ook zat ze in het winnende
vijftal roodbonte koeien dat werd uitgeroepen tot de beste bedrijfscollectie van
maatschap Haytema-Haitsma.
Ze wordt op dit moment klaargestoomd
voor de aanstaande HHH-show te Zwolle
op 8 december 2012. Graag wil ik via deze
weg de familie Haytema bedanken voor
het beschikbaar stellen van zo’n geweldige koe: Caudumer Hinke 97.
Hielke van der Gaast (16), It Heidenskip

Mijn herinneringen aan Classic
Als dorpsgenoot heb ik de aankomst van
Poos Stadel bij Johan en Arjan Verkuijlen
in Lieshout persoonlijk mee mogen beleven. Het was een zeldzaam mooi, best
stierkalf, dat met kop en schouders in
ontwikkeling en pure klasse boven zijn
leeftijdsgenootjes uitstak. Hij werd meteen de favoriet op het opfokbedrijf. Toen
ik hem daar in zijaanzicht zag staan, was
mijn eerste gedachte: ‘Wat jammer dat
het geen vaarskalf is.’
Poos Stadel had een opvallend goed en
lief karakter, zodat je hem regelmatig
over zijn mooie kop mocht strelen. Vader
Johan en zoon Arjan genoten ook van
deze aparte, mooie, jonge stier, die met
zijn zeldzaam mooi exterieur en beste
formaat nog verder weg groeide van zijn
medestalgenoten. Waar stond ergens een
jonge stier met beter exterieur?
Nergens, hier stond een jeugdige topexterieurstier met een zeldzaam goed karakter, uit een van de beste koefamilies van
Nederland, de bekende Mina’s van Wiel
Peeters.
Op maandag 5 oktober 2009 hebben we
met zijn allen zijn tienjarige leeftijd gevierd in zijn stal bij OHG te Osnabrück.
Toen hebben we samen met de trotse opfokker Arjan Verkuijlen de imposante
Classic over zijn machtige kop mogen
strelen. De stier keek je goedkeurend aan
of hij wou zeggen: ‘Bedankt, jullie allemaal.’
In de keuringsringen schreven en schrijven zijn dochters historie. Het is onmogelijk de lange lijst van imponerende kampioenen hier te vermelden. Maar de
grootste kampioen is Classic zelf. Met een
exterieurscore van 114 behoort hij tot de
roodbonte wereldtop. Wereldwijd heeft
Classic een kwaliteitsinjectie gegeven die
zijn weerga niet kent. Hij heeft op de hele
internationale roodbontfokkerij een onuitwisbare indruk achtergelaten.

De favoriete Classicfoto van Peter Goossens

Op woensdag 29 augustus 2012 is hij op
bijna dertienjarige leeftijd ingeslapen.
Sterker dan de dood zijn de mooie herinneringen die blijven. Ik heb vernomen
dat Classic opgezet gaat worden. Beste
Bonny en Hector Van Ranst, bij dezen is
Classic wat mij betreft van harte welkom
op het Nationaal Veeteelt Museum te
Beers en krijgt hij een ereplaats tussen de
grote coryfeeën uit de Nederlandse fokkerij, zoals good old Prins 2 en de wereldberoemde Sunny Boy. Dan kunnen we
aan de bezoekers nog de mooie verhalen
vertellen over deze bijzondere geweldenaar en lieve makker Poos Stadel Classic.
Sterk ingekorte versie van Peter Goossens, oudinspecteur NRS en CR Delta, vrijwilliger Nationaal Veeteelt Museum te Beers

Kunst van Classic
Fransien Thoonen uit Sint-Oedenrode
heeft Classic in olieverf op linnen geschilderd. Na het zien van de indrukwekkende
foto’s van Classic, gemaakt door fotografe
Elly Geverink, was het voor haar een ontzettende uitdaging om Classic te schilderen. De zachtaardigheid in de blik, de
kracht en uitstaling van de imposante
kop van het dier, inspireerden haar
enorm. De huidige eigenaar van het
prachtig ingelijste schilderij is de familie
Van Ranst te Puurs.
Els Huiden, Mussel
Op doek: de zachtaardige blik van Classic
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