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Kurt Penninck benut productiefactoren maximaal

Excelleren met
tachtig melkkoeien

Familie Penninck
Zoals het een echt familiebedrĳf past, heeft bĳ de familie
Penninck in Tollembeek elk
familielid zĳn eigen speciﬁeke takenpakket op het bedrĳf.

Tollembeek

Aantal koeien:
80
Aantal stuks jongvee: 80
Hoeveelheid land:
58 hectare
Melkproductie:
9711 4,07 3,51

Het maximale uit de koe, uit de stal en uit de nutriënten halen. Dat
is het voornaamste doel van de familie Penninck uit Tollembeek.
De fokkerĳ houdt de passie voor het vak hoog. Kurt Penninck:
‘Een mooie vaars fokken schept plezier in het melken.’
tekst Annelies Debergh

M

et hun dieprode kleur tegen de
grasgroene achtergrond van het
Pajottenland lĳken de koeien van Kurt
Penninck (37), zĳn vrouw Els Metens en
kinderen Ines, Jasper en Lander uit Galmaarden, deelgemeente Tollembeek, uit
een schildertafereel geplukt. Met veel
waardering wordt de excellente Talentdochter Elisabeth uit de melkveekudde
naar voren gehaald. ‘Ze weet dat ze graag
gezien is’, klinkt de Vlaams-Brabantse
fokker trots.
De fraai rode Elisabeth was op de vorige
nationale keuring te zien en ze heeft pas
weer gekalfd. Terwĳl Kurt Penninck de

stalfavoriet een aai geeft, gaat hĳ verder:
‘Als je haar in de stal roept, dan gaat meteen die kop in de lucht. Dat zĳn bĳzondere koeien.’

Plezier in mooie vaarzen fokken
De hele bedrĳfsvoering van de familie
Penninck is doorspekt met een flinke dosis passie. De individuele koe heeft er nog
steeds een plek in de veestapel van tachtig melkgevende dieren. ‘We houden van
het fokken van koeien’, klinkt het. ‘We
hebben ook het geluk dat we doorgaans
veel vaarskalveren krĳgen. Zo lopen er
altĳd een tachtigtal stuks jongvee.’

Het hoge aandeel vaarzen heeft als belangrĳk voordeel dat er strikt kan worden geselecteerd en dat ook een aantal
vaarzen kunnen worden verkocht. ‘Vooruitgang boek je niet alleen door een juiste
stierkeuze, maar ook door goed te selecteren en te kĳken met welke koeien je in de
toekomst verder wilt fokken’, zegt Kurt
Penninck. Het ondereind van de melkveestapel krĳgt een witblauwe partner. ‘We
kruisen jaarlĳks tot vĳftien procent van
de veestapel met een gebruikskruisingsstier. Voor de melkgevende koeien waar
we wel mee door willen gaan, vertrouwen
we op het stieradviesprogramma.’
Afgelopen jaar kreeg Elisabeth als eerste
koe op het bedrĳf een excellente score.
‘Ik hecht belang aan een goed exterieur’,
wĳst Penninck op het fokdoel. ‘Mooie
vaarzen verkopen gemakkelĳker’, somt
hĳ een van de redenen op. Maar er is
meer. ‘Ik vind het fĳn als er in de melkstand een vaars voor me staat die vlot binnenkomt en mooi oogt. Dat schept plezier in het melken.’

De rood- en zwartbonte melkkoeien
lopen overdag op de weide
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Irena, Kurt, Geert en Georges Penninck

Heldere bedrĳfsborden aan de entree van het melkveebedrĳf Penninck

Kurt Penninck hamert er wel op vooral
voor functioneel exterieur te kiezen. ‘Ik
hoef geen echt showexterieur. Geef mĳ
maar koeien die mooi in balans zĳn met
goede benen, goede uiers en voldoende
ontwikkeling en kracht.’

Voor zwartbont zĳn dat Snowfever,
Atlantic, Goldday, Atwood, Bookem en
Seaver. De rasstandaarden worden zo veel
mogelĳk apart gehouden, uitgezonderd
de roodfactorstieren. ‘Zwartbont blĳft
zwartbont en roodbont blĳft roodbont. In
het begin probeerde ik roodfactordieren
terug te kruisen naar roodbont. Maar dan
heb je soms zwarte koeien van roodbonte
stieren en dat vind ik eigenlĳk maar
niets.’
Tussen de melkkoeien lopen veel Jotandochters. ‘We hebben nog veertien Jotandochters aan de melk en allemaal haalden ze tussen 84 en 87 punten voor
exterieur.’ Kurt Penninck pakt er de
melklĳsten bĳ en noemt andere belangrĳke vaders als Tequila, Twister, Almighty, Pleasure en Classic. Bĳ het jongvee
lopen veel dochters van Pleasure en Talentino. ‘Het vervangingspercentage ligt
jaar na jaar rond de dertig procent. Maar
ik vervang een koe pas als ze onder een
dagproductie duikt van 20 kg melk.’ Zo
gebeurt het wel eens dat een koe ruim
500 dagen aan de melk is voor ze vertrekt, zegt Kurt Penninck. ‘Dan kan ze
ook nog wat groeien in conditie en krĳg
je nog geld bĳ de slacht.’

Rood en zwart gescheiden
Exterieur is geen doel op zich, omdat de
deelname aan keuringen ook op dit bedrĳf onder druk staat. ‘Deelnemen aan
fokveeshows is echt specialistenwerk geworden. Het meedoen aan shows moet
echt professioneel en het komt vaak aan
op de details. En daar is eigenlĳk geen tĳd
meer voor, omdat ik buiten het bedrĳf
nog met veel andere dingen bezig ben.’
Nadat zo’n tien jaar geleden de lĳn van
het fokdoel werd uitgezet in het stieradviesprogramma, is niet meer van die weg
afgeweken. Vooral het vasthouden aan
een fokdoel is belangrĳk, vindt Penninck.
‘Alleen door een vaste lĳn uit te stippelen
en die te blĳven volgen raak je vooruit in
de fokkerĳ.’ De gemiddelde exterieurscore van de melkgevende dieren ligt op
ruim 84 punten. ‘Maar ik durf wel eens
een extremere exterieurvererver in te
zetten om bepaalde kenmerken te compenseren.’
Die drastische keuze is meer uitzondering dan regel. Bĳvoorbeeld de stieren
Pitbull en Apple vallen in dat segment
van stieren. ‘Uiteindelĳk moet wel met de
melk alles verdiend worden.’
Binnen de roodbonte veestapel krĳgen
Valentino, Colorado, Timeless, Sodan, Detective, Rudolph-red en Brooklyn kansen.
Machine-ring bespaart op machinekosten

Houden aan vaste voerformule

elke dag twee keer de koeien laten oversteken.’
Kurt Penninck merkt op dat hun keuze
indruist tegen de steeds hogere graad
van opstallen. ‘Mensen lĳken meer geduld te hebben dan vroeger als we de
koeien laten oversteken. Nu nemen ze
foto’s en maken een praatje, tien jaar geleden zouden ze zich boos hebben gemaakt.’
Het winterrantsoen telt 12 kg voordroogkuil, 28 kg mais, 10 kg perspulp, 1,5 kg
geplette tarwe, 4 kg protigold en 3 kg eiwitkern. Krachtvoer wordt beperkt aangevuld met krachtvoerboxen. ‘De koeien
krĳgen altĳd een rantsoen goed voor 33
tot 34 kg melk. Dat basisrantsoen blĳft
over de jaren gelĳk en wĳzigt amper. Als
een formule goed werkt en past in het
teeltplan van het bedrĳf, waarom zou je
dan dingen veranderen?’
Bĳ het jongvee zit beperkt mais in
het rantsoen, wel veel structuurrĳke
voordroogkuil en stro aangevuld met
krachtvoer. ‘We zien dat het jongvee op
dat rantsoen niet vervet en toch goed
groeit.’ Door de droge aard van het rantsoen hoeft hĳ niet dagelĳks te voeren.
‘Het jongvee voer ik om de drie dagen.
Dat betekent een forse arbeidsbesparing.’

Het teeltplan is volledig op de veestapel
afgestemd en behelst behalve 38 hectare
gras ook 17 hectare mais en 3 hectare
wintertarwe. In de zomerperiode lopen
de koeien nog buiten. ‘Voor ons is dat niet
de gemakkelĳkste keuze. Met de weiden
aan de overkant van de weg betekent dat

Alles met familiearbeid

Melkveestal voor tachtig melkkoeien

Hooi belangrĳk onderdeel jongveerantsoen

Als het op arbeid aankomt, zĳn veel handen bereid tot hulp ten huize Penninck.
Zoals het echte familiebedrĳven past,
draagt vader Georges Penninck (76) zĳn
steentje bĳ aan de controle van de dieren en de zorg voor de kalveren, moeder
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Irena Deschrĳver (75) neemt af en toe
het melken voor haar rekening en broer
Geert Penninck (50) pakt ondanks zĳn fysieke beperking het volledige pakket van
diermanagement op de computer op
zich. ‘Mĳn broer Geert helpt met de
tochtdetectie en de dierregistratie. Hĳ
houdt ook de inseminatie-, droogzet- en
de afkalfdata bĳ. Voor die zaken kan ik
blindelings op hem vertrouwen.’
Kurt is al 15 jaar actief in de gemeentepolitiek. Zĳn vrouw werkt buitenshuis als
maatschappelĳk werker en sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is Kurt
raadslid voor maatschappelĳk welzĳn.
‘Als je zoiets niet voor de volle honderd
procent kan doen, kun je er beter niet aan
beginnen.’ Die sociale bewogenheid zit er
al van kinds af aan in. ‘Je krĳgt er ook veel
en leuke contacten door met andere mensen. Ik hou ervan om verantwoordelĳkheid te nemen en andere mensen mee te
trekken en te motiveren.’
Kurt Penninck stond zo mee aan de wieg
van de plaatselĳke machine-ring waarin
veehouders machines met elkaar delen.
‘Ongeveer tien jaar geleden hebben we
met een kerngroepje een machine-ring
opgericht.’ Van de toenmalige zeventien
leden groeide de machine-ring uit tot dertig leden. ‘Ik neem de facturatie voor rekening en iemand anders doet de coördinatie’, legt Kurt Penninck het systeem
uit. ‘Ik moet het werk nu meer en beter
plannen dan vroeger, maar dat is geen nadeel. Het zorgt ervoor dat je er echt op
plant en dan ook zo veel mogelĳk op korte tĳd probeert te doen. Sinds ik zo moet
werken, ervaar ik ook minder stress rond
die piekmomenten.’
Ruime bezetting jongvee maakt uitgebreide selectie mogelĳk

De excellente Talentdochter Elisabeth
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Productiefactoren benutten
Met een uitgebreid takenpakket op en
rond het bedrĳf zĳn voor Kurt voorlopig
de bakens uitgezet. ‘We hebben de koers
uitgetekend en voorlopig is dit aantal
koeien genoeg’, klinkt het over de huidige tachtig stuks melkvee. ‘Waarom zou je
150 koeien melken als je met tachtig
koeien ook een inkomen verdient?’, voegt
vader Georges eraan toe.
Kurt Penninck wĳst op de productiefactoren die nu in evenwicht zĳn. ‘Als we meer
koeien willen melken, is de stal te klein,
de capaciteit van de melkmachine beperkt en dan hebben we ook weer te weinig grond voor voer en mest. Wĳ willen
vooral het maximale uit de koe, uit de stal
en uit de nutriënten halen.’ De VlaamsBrabantse melkveehouder draagt zĳn
boodschap met klem uit. Voor zĳn bedrĳf
houdt hĳ één belangrĳk doel voor ogen:
‘De koeien die op het bedrĳf staan, moeten gewoon zo goed mogelĳk renderen.’ l
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