FOKKERIJ LEVENSDUUR

Honderd hondertonners
voor familie Knoef

In 1997 haalde familie Knoef de eerste honderdtonner, 25 jaar later
is Big Betje 287 nummer honderd. Geluk, voeding, huisvesting en
consequent fokbeleid zijn de sleutel achter de bijzondere prestatie.
TEKST JUSTINE POPPE

‘A

ch, iedere koe moet geluk hebben,’ reageert
Jos Knoef, als hem gevraagd wordt naar Big
Betje 287 (Big Winner x Big Spell x Laurenzo), die bij de laatste mpr als honderdste koe op het
bedrijf de mijlpaal van 100.000 kg melk passeerde.
De vele borden aan de muur die ze kregen voor elke
honderdtonner, zijn stille getuigen van de unieke
prestatie. ‘Maar het is natuurlijk niet louter geluk’,
weet zoon Ben Knoef (29). ‘Onze liefhebberij voor
koeien draagt er ook aan bij.’
In het Overijsselse Geesteren proberen vader en zoon
Knoef, samen met Jos’ vrouw Ingrid, koeien zo oud
mogelijk te laten worden en ze te helpen de kaap van
honderd ton te laten passeren. De 150 melkkoeien
worden hard gevoerd, waardoor ze op jonge leeftijd
100 ton melk halen. Maar ook de optimale huisvesting met diepstrooiselboxen en de consequente fokkerijkoers spelen een rol.
‘We selecteren pas als vaarzen voor het eerst hebben
gekalfd. Als een vaars voldoet aan de criteria om
eventueel een honderdtonner te worden, mag die
blijven’, aldus Jos. Beenwerk, goede uiers en een
goede kruisconstructie spelen daarin mee, en de
laatste jaren ook de genoomfokwaarden voor uiergezondheid en productie.

stierkeuze. De stier die naar verwachting van de
familie Knoef veel honderdtonners zal brengen, is de
eigengefokte Big Malki. ‘We melken 55 dochters van
hem, hij heeft een typische “Knoef-fokwaarde”’, vindt
Ben. ‘Niet te groot en ijzersterk in uiers en benen.’
Op het erf wordt hard gebouwd aan een nieuwe stal
met diepstrooiselboxen. ‘Ook al willen we straks in
de nieuwe stal drie keer per dag gaan melken, we
blijven weiden. Weidegang is en blijft de beste boxbedekking’, zegt Ben.
Jos wijst andermaal op de fokkerij. ‘We fokken op
productie en houden ook van mooie koeien. Maar
uiteindelijk is het belangrijk dat onze koeien in iedere stal en bij elk type boer kunnen gedijen.’ l

Ben, Ingrid en Jos Knoef
met Big Betje 287
(v. Big Winner)

Kalving als grootste risicomoment
Als vaarzen mogen blijven, krijgen ze gedurende hun
leven veel kansen. Afkalfmomenten worden zoveel
mogelijk vermeden. De kalving is het grootste risicomoment, stelt Jos. ‘Onze ultieme koe kalft maar één
keer in de twee jaar.’ Persistentie is dan belangrijk en
met insemineren wordt bewust lang gewacht.
Laatrijpheid en persistentie krijgen naast een voldoende hoge productie (Inet) veel aandacht bij de

Boukje en Sunny Boy grootste invloed op honderdtonners
Van de honderd honderdtonners in de stal
van de familie Knoef kwamen de meeste (13)
uit de Boukjefamilie. De stier Sunny Boy

heeft met acht stuks het grootste aandeel
vanuit mannelijke zijde. Van alle honderdtonners waren er elf excellent. Uiteindelijk haal-

den twee koeien zelfs de 200.000 kg melk
en passeerden er 29 de kaap van 10.000 kg
vet en eiwit.
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