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Een hoge levensproductie
met dank aan bedrijfsinspectie en SAP
Topmelkers Aart en Willem van der
Ham weten precies hoe hun ideale
koe eruit moet zien. Toch baseren ze
hun fokkerijbeslissingen op harde
cijfers. ‘De inspecteur en het
StierAdviesProgramma beoordelen
onze dieren objectief. Zelf kijk je
onbewust gekleurd door het
melkglas’, is Willems ervaring.

A

l zeker 25 jaar is melkveehouder Aart van der Ham uit
het Utrechtse Nieuwland deelnemer aan de bedrijfsinspectie. ‘De eerste jaren scoorden de dieren rond het
gemiddelde met ruim 80 punten voor algemeen voorkomen’,
herinnert de veehouder zich. Nu ligt de gemiddelde exterieurscore van de veestapel op 84 punten en is het bedrijf twee
sterkoeien en zes honderdtonners rijker.

Trends duidelijk in beeld
‘De inspecteur kijkt met een objectieve blik naar de koeien’,
vertelt zoon Willem, die inmiddels samen met zijn vader boert
op het bedrijf met 90 melkkoeien en 45 stuks jongvee. ‘Als
veehouder kijk je onbewust naar je dieren door het melkglas.
Dat wil zeggen: je beoordeelt het exterieur van een vaars positiever naarmate ze meer produceert’, is zijn ervaring.
‘Daarbij krijgen we met de uitslag van de bedrijfsinspectie
trends in exterieurkenmerken van de veestapel duidelijk in

Uw fokkerij op koers
met bedrijfsinspectie
Met bedrijfsinspectie van Coöperatie CRV
krijgt u een objectief oordeel over het exterieur van uw veestapel. Koeien met goed
exterieur geven werkplezier. Maar uit onderzoek blijkt dat ze ook beter functioneren en
een hogere levensproductie realiseren. Zo
draagt bedrijfsinspectie direct bij aan een
hoger rendement uit uw veestapel.
Deelnemers aan bedrijfsinspectie van CRV
krijgen iedere acht maanden bezoek van
een inspecteur van het stamboek. Deze
beoordeelt alle nieuwe melkgevende vaarzen op een groot aantal exterieurkenmerken. De keuring is volledig objectief, omdat
de inspecteurs geen inzicht hebben in afstammingsgegevens. De beoordeling in de
bedrijfsinspectie kan worden gebruikt voor
het maken van paringen met stieradviesprogramma’s. De gegevens vormen ook de
basis voor de schatting van fokwaarden van
de vaders van de vaarzen. Na iedere bedrijfsinspectie ontvangt u ook een overzicht
van de gemiddelde scores op uw bedrijf. Zo
houdt u zicht op de koers van uw fokkerij.
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beeld. Zo constateerden we een paar jaar geleden dat de stand
van de achterbenen gemiddeld te steil werd. We zĳn toen bewust gaan fokken op meer kromming. De scores in de bedrĳfsinspectie bevestigen dat we daarmee weer op de goede weg
zĳn’, geeft de veehouder als voorbeeld.

Cijfers basis voor stieradvies
Cĳfers uit de bedrĳfsinspectie vormen ook de basis voor het
stieradvies dat vader en zoon Van der Ham laten berekenen
door het StierAdviesProgramma (SAP). ‘Via de instellingen van
het SAP hebben we ons fokdoel vastgelegd en we selecteren
zelf zo’n tien stieren die bĳ ons fokdoel passen. Het programma zoekt bĳ iedere koe de zwakste punten en selecteert de
stier die deze punten het best kan corrigeren. Doordat we bĳ
de stierkeuze geen concessies doen aan de productievererving,
heeft het SAP alle ruimte om te selecteren op exterieurkenmerken’, legt Willem uit. ‘We weten goed hoe onze ideale koe
eruit moet zien. Maar we laten het maken van paringen graag
aan het programma over. Dat werkt objectief en ziet niets over
het hoofd. Daarbĳ voorkomt het ook inteelt’, verklaart zĳn
vader.

Levensproductie 51.000 kg melk
Drie jaar geleden zĳn vader en zoon Van der Ham hun koeien
drie keer per dag gaan melken. Ook in voeding en koecomfort
hebben ze de puntjes op de i gezet. ‘De melkproductie is sinds-

Bent u nieuwsgierig naar wat het StierAdviesProgramma voor uw
bedrijf kan betekenen? Vraag dan nu een gratis stieradvies aan.
Kijk op: www.crv4all.nl/nl/service/stieradviesprogramma-sap
of www.crv4all.be/be/service/stieradviesprogramma-sap,
neem contact op met uw CRV-veestapeladviseur
of bel met de CRV-klantenservice: 088-00 24 440 (Nederland)
of 078-15 44 44 (Vlaanderen).

dien met bĳna 3000 kg gestegen, met behoud van de gehaltes
vet en eiwit. Bovendien is de conditie van de koeien er duidelĳk op vooruitgegaan en de vaarzen zwaren veel beter uit’,
vertelt Aart. ‘Als de uier van vaarzen vol zit, stoppen ze met
vreten. Bĳ drie maal daags melken is dat veel minder het geval. Daardoor nemen de jonge dieren veel meer voer op’, geeft
Willem als verklaring.
Het actuele rollend jaargemiddelde van de veestapel is 12.895
kg melk met 4,22% vet en 3,60% eiwit. De levensproductie van
de aanwezige koeien was het afgelopen jaar ongeveer 37.000
kg melk en de levensproductie bĳ afvoer lag op meer dan
51.000 kg melk. ‘Mede dankzĳ bedrĳfsinspectie en SAP zit er
genetisch veel potentie in de dieren’, concluderen vader en
zoon Van der Ham. ‘Nu komt het er ook echt uit.’ l

Willem van der
Ham (rechts):
‘De inspecteur
kijkt objectief en
het SAP ziet
niets over het
hoofd’
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