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Driewegkruising brengt Diny en
Corné van Dortmont een

zelfredzame veestapel

Ze wilden robuuste koeien fokken en hielden
rekening met een lagere melkproductie. Diny
en Corné van Dortmont zijn dik tevreden over
de prestaties van hun kruislingen van holstein,
fleckvieh en brown swiss. De koeien zijn
zelfredzaam en de productie is fors gestegen.

R

uwvoer in overvloed, stalruimte genoeg en de
handen vol. In het kort is dit de situatie op het
bedrĳf van Diny en Corné van Dortmont in
Hank. De melkveehouders hebben 67 hectare grond
in gebruik en verzorgen ruim 100 melk- en kalfkoeien en 45 stuks jongvee. Bĳna al het werk doen ze zelf
met hulp van hun zoon Jeroen.

Ruwvoerkwaliteit in eigen hand
‘Ruwvoer van hoge kwaliteit is de basis voor een
goede melkproductie. De teelt en oogst van het voer

CrossFit helpt
bij kruisen
Om veehouders te ondersteunen bij
het kruisen van rassen heeft CRV
CrossFit ontwikkeld. Achter de vijf
rassen die binnen CrossFit worden
ingezet, staat een groot en progressief fokprogramma. Door van ieder ras
de beste stieren te gebruiken, profiteert u maximaal van de genetische
vooruitgang binnen ieder ras. Daarbij
zorgt heterosis nog voor een bonus.
CrossFit helpt u bij het maken van
kruisingen die bij u passen. Staat een
efficiënte omzetting van voer in vet en
eiwit in uw bedrijfsvoering voorop, dan
combineert u holstein met jersey en
eventueel een derde ras.
Wilt u de nadruk nog meer leggen op
het fokken van probleemloze koeien,
dan kiest u voor combinaties van
holstein met mrij, fleckvieh en/of
brown swiss.

Met de rassen fleckvieh, brown swiss
en holstein fokken Corné en Diny van
Dortmont economische koeien
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houden we daarom graag in eigen hand’, legt Corné uit. ‘Als
het melken en voeren klaar is, moeten we tĳd hebben om
andere dingen te doen. We houden de bedrĳfsvoering daarom
simpel’, geeft de veehouder aan. ‘De laatste liter melk per koe
vinden we niet zo belangrĳk. Wat telt, is het resultaat dat
onder aan de streep overblĳft.’
Negen jaar geleden startten Diny en Corné met het gebruik
van brownswiss-stieren op hun holsteinkoeien. Naarmate ze
meer resultaten zagen, groeide hun enthousiasme voor kruisen. Inmiddels passen ze op vrĳwel hun hele veestapel een
driewegkruising toe van holstein, brown swiss en fleckvieh.

Niet pieken, wel doorgeven
‘We zochten naar robuuste koeien waar we weinig werk mee
hebben’, vertelt Diny, die verantwoordelĳk is voor de fokkerĳ
op het bedrĳf. ‘We hielden er rekening mee dat we wat minder
melk op de koop toe moesten nemen’, bekent ze. ‘Hoge piekproducties kennen we ook niet meer. Maar de dieren geven goed
door en produceren bĳ droogzetten zonder krachtvoer vaak nog
meer dan twintig liter. Bovendien worden de kruislingen iedere
lactatie beter.’ Een mooi voorbeeld van een productieve kruisling is Trien 283 (50% fleckvieh, 25% brown swiss en 25% holstein). Deze vaars werkt aan een 305 dagenlĳst van 10.194 kg
melk met 3,62% vet en 3,70% eiwit. De gemiddelde productie is

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van CrossFit
en heeft u behoefte aan advies?
Neem dan contact op met uw CRV-veestapeladviseur of
bel met de CRV Klantenservice: 088 00 24 440 (Nederland)
of 078 15 44 44 (Vlaanderen).

in de loop van de jaren met 1200 kg per koe gestegen en ligt nu
op ongeveer 9500 kg melk met 4,20% vet en 3,64% eiwit.

Koeien redden zichzelf
‘Ik heb me nooit heel erg in de fokkerĳ verdiept’, geeft Diny
aan. ‘Voor het maken van paringen maak ik gebruik van het
Stier Advies Programma.’ Op dit moment worden de fleckviehstieren Wobbler, Raldi en Haribo gebruikt en de brownswiss-stieren Cadence en Vigor. De inbreng van het holsteinras
wordt geleverd door Goal, Jupiler, Danno en Debark.
‘Na negen jaar zĳn we dik tevreden over de resultaten van
kruisen’, vertelt de veehoudster enthousiast. ‘Afgelopen jaar
hadden we niet meer dan vĳf koeien met mastitis, het aantal
dierdagdoseringen ligt op 1,3 en de tussenkalftĳd is 398 dagen
bĳ een inseminatiegetal van 1,6. De koeien redden zichzelf. En
dat is precies wat bĳ ons past.’

Corné en Diny
van Dortmont:
‘We willen koeien
fokken die lang
meegaan. De
kruislingen
worden iedere
lactatie beter’
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