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Topfokker Jos Knoef:

‘We moeten ernaar streven
IBR-vrij te worden’

Hoewel hij er zich niet graag op laat voorstaan, is melkveehouder Jos Knoef uit Geesteren (O) een bekend gezicht
in de sector. Samen met zijn vrouw Ingrid runt hij een bedrijf met honderd melkkoeien en ruim tweehonderd stuks
jongvee. Het bedrijf heeft de meeste honderd- en tientonners van Nederland en Knoef werd in 2011 gekozen tot
fokker van het jaar. Momenteel is hij bezig met het behalen van een IBR-vrijcertificaat voor zijn bedrijf.

“We doen het samen, mijn vrouw en ik.
Onze kinderen springen ook af en toe bij
als het nodig is. We hebben veel jongvee,
vooral als ontvangsters voor embryo’s.
Momenteel is het ook wel extreem veel.
Gezien het quotum en onze melkstal kunnen we namelijk niet meer koeien melken.”

Geen snotterende koeien
Knoef nam het bedrijf over van zijn
ouders, die zich ook al bewust waren van
de dreiging van IBR. “We enten al vanaf
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1979. Een buurman had snotterende
koeien en de dierenarts gaf toen het
advies te gaan enten. Gelukkig hebben
we hier altijd goede entstof gehad en we
zijn ook zeker van plan te blijven enten.
Dat doen we twee keer per jaar, gecombineerd met de BVD-enting. We enten alle
dieren die gekalfd hebben. Het jongvee
laten we niet enten om te voorkomen dat
kalveren van draagmoeders door het drinken van de biest als IBR-besmet worden
aangemerkt.”

Van Tankmelk IBR naar IBR-vrij
Met het GD Tankmelk IBR wordt de
IBR-situatie op uw bedrijf via tankmelkonderzoek gevolgd. Als gedurende twee
jaar geen afweerstoffen in de tankmelk
worden aangetroffen, kan u via een
vereenvoudigde procedure het IBR-vrij
certificaat behalen. Meer informatie
over GD Tankmelk IBR en IBR-vrij certificeren vindt u op www.ibrvrij.nl.

Keuringen
Knoef heeft meer redenen om IBR-vrij te
willen worden: “We hebben veel jongvee.
Die kalven af en dan is het een pre om vrij
te zijn voor de verkoop van een groot deel
van deze vaarzen. Je ziet verder dat grote
keuringen zoals de NRM IBR-veilig worden.
Als je een certificaat hebt, dan hoef je
geen onderzoeken te doen voor zo’n keuring. Wij gaan met onze dieren veel naar
keuringen en willen dat ook zeker blijven
doen. Als dat niet meer zou kunnen met
een IBR-vrijstatus dan zou ik de status
niet hoeven. Na een keuring tappen we
de dieren en klaar. Ik vind keuringen veel
te mooi en veel te belangrijk voor de hele
sector.”

‘Kosten zijn belemmering’

Jos Knoef doet al vanaf het begin mee met Tankmelk IBR. “De uitslag is altijd nog gunstig geweest.”

‘Nederland wordt IBR-vrij’
Knoef doet al vanaf het begin mee met
GD Tankmelk IBR. “De uitslag is altijd nog
gunstig geweest”, zegt hij. “Toch wil ik er
niet mee stoppen; ik wil een vinger aan de
pols houden. Ik ben ook altijd tankmelkonderzoek blijven doen omdat ik in mijn
achterhoofd het idee had: ik wil ooit naar
IBR-vrij toe.” Hij denkt dat Nederland in
de toekomst IBR-vrij zal worden en wil
daar nu alvast mee aan de slag: “Zonder
die foute entstof was Nederland al lang
vrij geweest. Andere landen zijn ook al
lang IBR-vrij.”

Oude koeien
De reden dat Knoef nu en niet eerder
heeft besloten voor IBR-vrij te gaan,
heeft vooral te maken met zijn liefde

Knoef denkt dat veel melkveehouders de
overstap naar een IBR-vrije status niet
maken vanwege de kosten: “Ik kan me
er wel iets bij voorstellen dat niet alle
veehouders IBR serieus nemen, de schade
in de portemonnee is niet zo groot meer
de laatste jaren. Dat zal wel meespelen.”
Toch adviseert Knoef andere bedrijven wel
IBR-vrij te worden: “Nu heb je alles nog
zelf in de hand. Als het verplicht wordt, is
het vaak moeilijker en duurder. Ik vind dat
we er als Nederland naar moeten streven
om IBR-vrij te worden. En blijven enten.
Als ik alleen IBR-vrij kon zijn zonder te
enten, dan deed ik het niet. Ik heb al te
veel bedrijven gezien die IBR-vrij waren
en dan toch een uitbraak kregen met alle
gevolgen van dien. Het kan altijd weer
opduiken.”

voor de koeien: “Ik wil geen dieren met
het oude vaccin (geen markervaccin,
red.) afvoeren. Dat krijg ik niet over mijn
hart. Ik heb één koe uit 1997 die over de
175.000 kilo zit, die redt zich nog heel
goed en we willen kijken hoe lang ze het
nog volhoudt. Het bloedonderzoek wordt
nu uitgevoerd, maar als daar nog wat
tussen zit met afweerstoffen dan wacht
ik nog even met de vrij-status.”
De relatief hoge leeftijd van de veestapel
zorgde trouwens wel voor extra kosten.
“Eigenlijk hebben wij niet het ideale
bedrijf om IBR-vrij te worden, maar wel
om het te zijn. Er waren 45 koeien waarbij we bloedonderzoek moesten doen.
Dat was wel even een belemmering, die
kosten.”

Het bedrijf van Jos Knoef heeft de meeste honderd- en tientonners van Nederland. In 2011 werd
hij gekozen tot fokker van het jaar.
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