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Reaching
a higher
potential

Jeroen met koe Gina (7 jaar)

‘Meer liters per gezonde ‘kampioens-koe’
‘Kan de verzekeringspremie omlaag? Hier gebeuren nooit gekke dingen!’

De 25-jarige Jeroen van Beek staat bij zijn collega’s bekend als fanatieke keuringsman met een
waanzinnige reeks aan fokkerijprestaties. Het succes-stokje qua exterieurmanagement nam hij
over van opa en vader. Nu helpen zusje, moeder en Jeroen zijn vriendin mee. De grote liefde van
Jeroen heet Debbie en ook zij is afkomstig van een melkveehouderij en nu werkzaam in de
periferie. Waar minder mensen weet van hebben, is de bijzonder goede gezondheids- en
bedrijfsresultaten die er in Teteringen (Br.) worden gerealiseerd. Hier is het einddoel een
duurzame koe, sterk is en gezond blijft. Aandacht voor een koe betekent niet meer werk aan
oplappen. Juist aan de ‘voorkant’ zijn het de duidelijke keuzes die verschil maken in de levensduur
van de lacterende koe. Met dat gegeven kan volgens Jeroen minimaal een derde van zijn
verzekeringspremie af. “Dat zou andere veehouders ook stimuleren om nog meer preventief aan
de gezondheid van hun veestapel te werken”
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Kader: Jeroen van Beek (25) melkt 120 koeien en
houdt 80 stuks jongvee in Teteringen (Br.). Dat doet hij
op 69 hectare grond. Daarvan is 35 hectare huiskavel:
11 hectare mais en de rest gras. Het rollend
jaargemiddelde bedraagt 11400 kilo melk, met 4,25%
vet en 3,36% eiwit. De tussenkalftijd
(TKT) ligt tussen 410 en 420 dagen en de afkalfleeftijd
vaarzen (ALVA) rond 25 maanden.

Jeroen lacht terwijl hij met een nietsontzeggende blik naar buiten staart. “Tja die tussenkalftijd, die is
hier niet zo scherp hé?” Hij draait zich naar de keukentafel om, waarna hij vol overtuiging uitlegt:
“Enerzijds zitten we ruim in het jongvee, dat is één van de redenen dat de koeien wat meer dagen
noteren tussen twee lactaties in.” Wat misschien nog wel belangrijker is van invloed op het hogere
TKT kengetal, is dat ik liefhebberij heb voor de koeienkeuring en daardoor koeien misschien wat
langer door laat lopen dan anderen wellicht zouden doen. Zeker de oudere garde op stal, zij krijgen
wat meer uitlooptijd en dat vind ik helemaal niet erg.” Het is na de eerste minuut in dit gesprek
duidelijk; hier zit een jonge zelfverzekerde veehouder die wel van een uitdaging houdt en niets op de
koop toeneemt.

‘Extra vaarzen niet nodig’
Jeroen merkt nog iets uitzonderlijks op; het ruim aanhouden van kalveren. Anno 2019 houdt hij 80
stuks jongvee op 120 koeien. Een aantal wat door collega’s vaak wordt teruggerekend naar 7
kalveren op 10 melkkoeien. Tien jaar geleden zou niemand hier van opkijken, deze verhouding gold
als een vanzelfsprekendheid. Nu is dat aantal jongvee op het totaal aantal koeien opvallend hoog.
Want als er ergens de laatste jaren op wordt bezuinigd, is het wel hierop.
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‘Mochten de dieren als vaars tegenvallen’, dan heeft Jeroen ruime keus aan opvolgers. Het is alleen
niet nodig om ‘extra’ vaarzen achter de hand te hebben. Kosten nog moeite wordt gespaard om al
die kalveren van goede zorg te voorzien. En dat is terug te zien aan de blakende uiterlijke kenmerken
van vrijwel alle dieren op het bedrijf en in de bedrijfsresultaten.

‘fosfaatregelings-tornado’
Dat er toch nog 80 jonge dieren worden gehouden, kan door de gunstige investering die door zijn
ouders - net voor de ‘fosfaatregelings-tornado’ - is gedaan. Dus qua fosfaat heeft het bedrijf genoeg
rechten om dit aantal te hanteren. Over de impact op het bedrijfsresultaat antwoord van Beek: “we
hebben het niet goed, maar ook niet slecht. Er zijn ergere omstandigheden te noemen. Maar ook wij
hebben te doen met de straffe regels die elkaar onophoudelijk opvolgen met vaak ook nog eens
tegenstrijdige belangen. ”
“Het kan nog steeds uit. Voorheen hielden we meer jongvee dan melkkoeien. Als fanatieke fokkers
verkochten we goede afstammelingen en waren we actief met embryo’s, spoelen en draagmoeders.
Zo groeide deze tak uit tot wel 260 stier- en vaarskalveren per jaar.”
Op 18 jarige leeftijd veranderde de situatie voor Jeroen drastisch op het ouderlijk melkveebedrijf.
Zijn vader overleed na een kort ziektebed en samen met zijn moeder die buiten de deur werkte ging
hij een maatschap aan. Ze namen een vaste werknemer in dienst voor een termijn van drie jaar.
Zodat de toen nog schoolgaande opvolger de tijd had om de teugels definitief zelf over te nemen.

‘Visie: ‘Mooi’ de kost verdienen’
De veestapel bestaat nu hoofdzakelijk uit
zwartbont melkvee, met een enkele rode
uitzondering. Het is de bedoeling daarmee
hard te melken, “want daar verdien ik de kost
mee”. Daarbij is het wel een vereiste dat de
koeien mooi zijn. “De hobby en het werk zijn
een goede combinatie. Want als de koe goed is
gebouwd, kan ze goed melk geven. Graag laat
ik ons fokresultaat zien op regionale en
nationale keuringen.”
Zodra Jeroen zijn eerste stappen kon zetten,
deed hij dat in de ring op de Raamsdonkjongveedag. Met het zelfgefokte vaarskalf van
de stier Convinster. “Jonger dan ik zul je ze op
geen keuring vinden,” zegt hij vol trots. “Mijn
ouders vonden me geregeld in de boxen tussen
de koeien, bladerend in een stieren-blad van
verschillende fokkerij-organisaties. Dan wees ik
met veel overtuiging aan welke stier het moest
worden.” Deze voorliefde voor match-making
koeienhouden gold ook voor de generaties
voor Jeroen. Zowel zijn ouders als opa waren
fanatiek.
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‘Importeren van kapstokken’
“Mijn opa was een echte pionier wat stieren betreft. Hij importeerde één van de eerste stieren
vanuit Amerika naar Nederland. We waren destijds één van de meest zuidelijke Holstein fokkers
binnen onze landsgrenzen. Dat tezamen leidde tot de naam die we nu als bedrijf nog altijd voeren:
Southland Holsteins.” Jeroen slikt een keer flink. Aan zijn lichaamstaal is af te lezen dat hij in iedere
ader de passie van zijn voorvaders heeft stromen en dat zijn inzet voor het bedrijf meer betekent dan
enkel het goed runnen van een melkveehouderij.

Het fokkerij-fanatisme werd niet altijd in dank afgenomen. De stier die per boot aan land kwam werd
door vele veehouders gezien als een bedreiging. Met name de overtuigend Fries-Hollandse -fokkers
kwamen met uiteenlopende bezwaren. Van trots tot insleep van ziektes. “Totdat ze zelf zagen dat
deze grote koeien aanzienlijk meer melk produceerden. Ineens kwamen collega boeren vragen om
‘kapstok’-dekkingen.” De term ‘kapstokken’ kenmerkte toen al de wat scherpere bouw van het ras
dat inmiddels niet meer is weg te denken uit het Nederlandse landschap. “De boeren gaven de term
wat gekscherend. Maar er was echt een bijzonder grote impact als het ging om de keuze van een
koeien ras. Die zelfs zo ver ging dat de ‘roodbonten’ en ‘zwartbonten’ gescheiden zaten in de kerk.

‘Lijn van Sharon 2’
Tegenwoordig heeft de kleur vel lang niet zoveel invloed meer. ‘Het loopt door elkaar en dat is
prima’, het gaat erom dat de koe gezond is en makkelijk melkt. Goldwyn heeft het op ons bedrijf
goed gegaan. Die stier pastte op het type koeien dat we zelf houden en qua show zorgde hij voor de
juiste nakomelingen. We hebben met zijn dochters echt prijzen gewonnen. Met Goldwyn Sharon 2
als grote topper! Zij gaf 200 embryo nakomelingen, werd reserve kampioen op een NRM en scoorde
in haar derde lactatie 91 punten op haar exterieur. Haar nakomelingen lijken alles tegelijk te kunnen;
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super op keuringen, super melk geven en qua vruchtbaarheid leveren ze niets in. Ze zijn nog altijd
heel belangrijk voor onze fokkerij. Zo bestaat bijna de helft nu uit de lijn van Sharon.
Aan de stierenzijde waren Jabot of Black Star jarenlang mijn favoriete keuze. De laatste tijd let ik
vooral op exterieur DPR (dochter vruchtbaarheid) dat is steeds belangrijker, een puntje van
aandacht. En celgetal. Exterieur stieren vererven weleens ongewenst een hoger celgetal. Aangezien
de totale combinatie aan eigenschappen moet kloppen, wil ik dus scherp zijn op de naar verhouding
zwakkere kenmerken. Uiteindelijk zijn de hoofdkenmerken in de selectie nog wel altijd; het uier met
een sterke ophangband en voldoende hoogte in het achteruier en het frame.

‘Soepel verloop bevestigt ondernemersgevoel’
Jeroen typeert niet alleen zijn bedrijf en koeien. Hij denkt ook na over zijn eigen stijl en kenmerken.
“Ik ben; geen machineman, geen
cijfertjesman, ik ben een
intuitief persoon, een echte
gevoelsman.” Dat vertaalt zich in
het ondernemernschap. Zo is
het einddoel een duurzame koe.
Die individuele aandacht
verdient. Die lang meegaat,
sterk en gezond blijft. “Tuurlijk
kijk ik met een schuin oog naar
de cijfers, maar die mogen nooit
leidend zijn in het maken van
een keuze. En nee! Aandacht
voor een koe betekent niet meer
werk eraan besteden om iets op
te lappen wat niet goed is. Juist aan de voorkant maak ik werk van een dier. En als de eerste lactatie
van kop tot staart soepel verloopt, leert mijn ervaring dat ze de jaren daarna langer mee gaat.
“De koe geeft over het algemeen aan wat ze nodig heeft. Het droogstandsmanagement is standaard
ingericht maar kan afwijken als dat nodig lijkt. Over het algemeen staan melkkoeien 6 weken droog
en vaarzen 8 weken. Die laatste groep heeft meer tijd nodig om te herstellen van de eerste lactatie
zodat ze er in de tweede volop tegenaan kunnen. De oudere dieren lijken het opstarten makkelijker
op te pakken en hebben juist baat bij een kortere tussenkalftijd.” Jeroen legt uit dat dit zit in het feit
dat vaarzen wat langer melk blijven geven, daardoor dus minder echt ‘droog’ zijn.

‘Nieuw Nederlands weiden’
In de zomer graast de groep droge koeien en vaarzen de eerste vier weken op een paardenweide van
de buurman. Twee weken voor afkalven komen ze in een grote potstal om daar ook af te kalven en
krijgen ze een speciaal droogstandsrantoen voor de optimale opstart na afkalven. De hoogdrachtige
koeien staan ’s winters de eerste vier weken in de boxen (groep droge koeien). Vervolgens verhuizen
ze eveneens naar de potstal.
Koeien in lactatie worden geweid middels het standweiden systeem. Tegenwoordig beter bekend als
‘Nieuw Nederlands weiden’. Zo werkt het; elke dag omweiden, want sappige topjes gras prefereert
iedere koe. Hier in Teteringen zijn de weides verdeelt in vier vakken. Iedere dag krijgt de kudde een
vers gedeelte. Wanneer dit ‘op’ raakt gaan ze naar een volgend stuk. Zijn alle vier de vakken toe aan
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een nieuwe groeironde, dan gaan de koeien over naar een ander weiland dat weer is verdeelt in 4 tot
6 vakken. Het overige gras wordt gemaaid en verwerkt door een loonwerkbedrijf. Net als nagenoeg
alle andere trekkerwerkzaamheden. Behalve het voeren: “Dat doe ik zelf met een zelfrijder, die twee
keer daags mixt en ervoor zorgt dat er 2 x per dag vers voer ligt.”
“Melken is een peuleschil met de 24-stands binnenmelker carroussel. Per ronde staat 1,5 uur arbeid
genoteerd. Vanaf dat ik de laarzen aantrek tot aan melken van alle koeien – zo’n zes rondes - en
schoonmaken inclusief.”

Jeroen gaat in de nacht zijn bed niet vaak uit voor afkalvende koeien. “Of het nu overdag is of
middenin de nacht. Ik houd zolang het licht is buiten, meestal een oogje in het zeil. Wanneer twee
pootjes uitsteken en die op voorpoten lijken, dan leert mijn ervaring om weg te lopen en de rust te
bewaren. Het gaat eigenlijk altijd goed. En ik ben van mening dat als je niet hoeft in te grijpen, je de
natuur zijn werk moet laten doen.”

‘Als je ergens chagrijnig van wordt is het wel zieke kalveren.’
Is het kalf eenmaal geboren: dan past de nieuwerwetse veehouder, ouderwets biestmanamagment
toe. “Vaak pak ik ingevroren biest. Zodat het kalf zo snel als het kan de eerste biestgift krijgt. Na de
eerste melkbeurt krijgt het kalf de biest van eigen moeder. Is het kalf in de nacht geboren en ben ik
er niet bij, dan kan ik er wel vanuit gaan dat ze bij de moeder heeft gedronken.” In totaal is de
vuistregel op dit bedrijf; drie keer biest van de eigen moeder. En alle biest is verrijkt met Rotavec
Corona. Deze maatregel werd 6 jaar geleden ingevoerd. Destijds kampten de kalveren met veel last
van zowel het rota- als coronavirus. “De kalveren leken de eerste drie dagen gezond op te starten.
Helaas zagen we na dag 5 of 6 diarreeproblemen ontstaan: binnen 24 uur uitgedroogd en dood.
Sindsdien zijn we gaan vaccineren en dat werkt fantastisch. Geen ernstig zieke of dode kalveren
meer. Mocht er iets rondgaan over het bedrijf, dan zijn de kalveren ook sterker, zo lijkt het. Als je
ergens chagrijnig van wordt is het wel zieke kalveren.”
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“Mijn vriendin en moeder zijn heel veel met de opstart van
de kalveren bezig. Ze hebben hun werk buitenshuis en toch
helpen ze met het geven van een vliegende start aan ieder
kalf dat hier wordt geboren. Zoals gezegd krijgen ze zo
gauw mogelijk biest. Dat gaat over in 2 liter
kunstpoedermelk en wordt langzaam opgebouwd naar 3
liter, op aangeven van het kalf. Laatste weken voor spenen
bouwt dit langzaam af. Dat is rond een leeftijd van 10
weken. Ze krijgen vanaf dag 4 of 5 muesli en hooi
bijgevoerd. En iedere dag tussen de middag krijgt al het
jongvee, 2 liter lauw water. Het verstrekken van 3 maal per
dag vers drinken is een bewuste keus tegenover onbeperkt
drinken. Ervaring van ons en ook bij andere collega
veehouders, is dat het jongvee te vroeg te dik wordt met
onbeperkt drinken. Babyvet zie je dan terug in de
ontwikkeling van het uierweefsel. Dat is dan ook weer te
vroeg te vet, dat wil ik niet.”

‘Gezondheidsdip zie je later altijd terug’
De dieren ontwikkelen naar wens, diarree komt nauwelijks voor. Een goede start begint niet bij de
geboorte, het begint al bij het gezond houden van het moederdier voor afkalven,” zo legt Jeroen uit.
Het resultaat van de zorg die wordt gegeven aan de dieren van jong tot oud, beschrijft de liefhebber
als volgt: koeien worden ouder, alles in de loop der jaren kunnen ze duidelijk makkelijker aan. “Je ziet
het direct wanneer ze op jonge leeftijd een darm- of longprobleem hebben gehad. De vertering van
voedsel bijvoorbeeld blijft ook op hogere leeftijd minder werken. Je ziet een gezondheidstegenslag
dus als melkkoe terug. De gemiddelde leeftijd is nu 5 jaar 3 maanden. “Ondanks dat een paar oudere
koeien het schip moesten verlaten wegens de fosfaatkrimp. Op dit moment is de oudste koe aan de
melk de 11 jarige Sharon 35. Zij is een spoelkalf die we zelf hebben gefokt. Deze koe is inmiddels met
100.000 liter geëerd.
Naast goede zorg wordt er in Teteringen aandacht besteedt aan zo makkelijk en efficiënt mogelijk
werken. In de iglo hutten, in strohokken, alle vertrekken zijn voorzien van plastic pallets op de vloer.
Dan loopt het vocht altijd door de pallets naar beneden. Kalveren blijven droog en ook is het
afmesten gemakkelijker, aldus de uitleg. “In de boxen strooien we een soort kalk. Het is een
boxcleaner dat een bacteriedodend middel bevat. Na het reinigen laten we ieder vertrek minimaal
een week droogstaan.

‘Varkenskennis’
Na de eerste 5 maanden in de jongveestal gaan de dieren over naar een roostervloer. Daar is sinds 3
jaar een opstapje met een zaagselbox. “Sindsdien snappen ze makkelijker hoe dat werkt met
afstappen, en is er minder stress.” Jeroen heeft veel van zijn kennis opgedaan tijdens zijn stage op
een varkensbedrijf. “Daar werken ze bijvoorbeeld met all in all out systemen. Door die ervaring kijk
ik anders naar het houden van koeien. Het werpt zijn vruchten af.”
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“Insemineren lukt op een leeftijd van 14 maanden. Ik fok op Amerikaanse basis. Die berekeningen
vind ik beter dan de Nederlandse. Ik ben daarom onafhankelijk qua fokkerij-organisatie. Het gaat om
mijn hobby, mijn liefhebberij, dus ik zoek zelf naar de perfecte match tot ik tevreden ben. Op
bijvoorbeeld Sociale Media zie ik geregeld goede dochters voorbij komen en die wil ik dan ook
bemachtigen. Zie ik iets interessants, dan bel ik gelijk iemand op hoor. Ik weet gewoon wat ik wil en
in het wereldje heb ik veel contacten. Vervolgens laat ik het sperma overal uit de wereld komen. Met
name Amerikaanse stieren. Daar vind ik toch het vaakst het totaalpakket aan gewenste
eigenschappen terug in de stieren die ze daar aanbieden. Aan gesekst sperma of dna in het haar doe
ik nu niet. Dat is me nu te duur.”

Kalf OK score van 100%!
“Uiteindelijk mogen we heel tevreden zijn over de uitkomsten van ons fokbeleid en hoe we de
kalveren gezond houden. De laatste 3 meetmomenten hadden we zelfs een Kalf OK score van 100%!
De laatste jaren zijn mijn vriendin en moeder en ik allemaal zo druk bezig geweest om de kalveropfok
op dit hoge niveau te krijgen, het gaat de laatste jaren zo goed. En des te meer besef ik dat wanneer
het begin niet goed is, het kalf de rest van haar leven een stukje kwijt is. Je hebt niet alles in de hand
maar als je je best niet doet lukt het nooit.”

“Longinfecties, daar hebben de kalveren weinig last van. Afkloppen, want 6 jaar geleden hebben we
met de dierenarts aanpassingen gedaan in luchtkwaliteit (trek en verse aanvoer). Dat was toen nodig.
Nu zie je het verschil terug. Als ik in de winter 8 tot 10 kalveren moet behandelen vanwege luchtwegof diarreeproblemen, dan is dat veel. Naast enten van droge koeien, krijgt al het jongvee preventief
een vaccin tegen pinkengriep, dat doen we tijdens het onthoornen.”
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‘Dat voelt toch niet zo relaxed’
“We enten nog meer. In April nog, mochten we met een koe naar de Europese show. Omdat er in
België en Frankrijk Blauwtong heerst, moesten we enten. Dan ben je blij dat het vaccin er is. In
sommige landen hebben ze het vaccin niet beschikbaar. Dat voelt toch niet zo relaxed als veehouder,
kan ik je zeggen. Alleen vind ik vaccins over het algemeen wel duur. Is een ziekte aan de landsgrens
nog niet aangetoond – en is er geen buitenlandse show in het vooruitzicht - dan stel je dit soort
keuzes over het algemeen toch weleens uit. De kosten waar we over praten zijn zo’n 5 á 6 euro per
koe en dat keer 120,” zo rekent de pientere ondernemer voor.

‘Premie omlaag? Hier gebeuren geen gekke dingen!’
Ondertussen loopt hij over de voergang en wijst naar drie herkauwende, glimmende en rustige
koeien. Hij denkt na over zijn investeringskeuzes en verklaart deze: “Maar ja, als je de ziekte in je
koppel eenmaal hebt, kost het nog veel meer geld. Dus toch maar investeren aan de voorkant. Hier
komen ziektes nog nauwelijks voor en komt nog maar één dierenarts op het erf. We hebben een
goede band met hem. Ook hij is fervent fokkerijliefhebber, zodoende bezoekt hij ons iedere maand
sowieso wel een keer. Maar alleen om over onze gedeelde liefhebberij te praten. Dus niet voor het
behandelen van zieke dieren, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Nu zou je toch denken
dat bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij dat ook doorheeft. Dat ze graag zien dat we weinig
kosten maken. We betalen met zijn allen enorm veel premie. Terwijl hier nooit gekke dingen
gebeuren. Ik denk echt omdat we veel investeren in preventie en nu goede gezondheidsscores
waarmaken. Maak dan die premie een derde lager, dat stimuleert anderen ook om zo te werken.”

Dat het niet overal op rolletjes loopt erkent de Brabander. “Op sommige bedrijven is de kalversterfte
echt te hoog. Maar die enkeling wordt veel te veel benadrukt. Er zijn ook heel veel hele goede
bedrijven. Natuurlijk kan bij ons of een ander goed scorend bedrijf ook een ziekte uitbreken, of het
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even tegen zitten. Er moet ruimte zijn voor tegenslagen. Zolang we ekaar begrijpen, op wat er speelt
in de dagelijkse praktijk. En als je als boer zo je best doet, mag dat gezien worden! De marges zijn nu
overduidelijk flinterdun. Laten we wijs omgaan met onze dieren, ons handelen en onze sector.” Zo
pleit de slanke jongeman vastberaden.

Over de toekomst is hij helder: “De komende vijf jaar, zullen vele veehouders stoppen met hun
bedrijf. Het is nu een kwestie van je kop boven water houden. Niet achterop raken met alle
regelgeving en het toepassen daarvan. Voor de rest is mijn visie hier op dit bedrijf om te proberen
nog meer te optimaliseren. Niet meer koeien maar meer halen uit de koeien. De kleine gaten zitten
in van alles. Ik ben nooit tevreden.” Met een dosis zelfkennis zet deze melkveehouder zichzelf neer
als iemand die veeleisend is voor zichzelf en zijn
bedrijfsresultaten.

“Het liefst ga ik door met dit aantal koeien en genereer
op een gezonde manier nog meer liters. En ik wil
natuurlijk dé internationale kampioenskoe fokken.” Met
een stralend gezicht en een rechte rug, reikt zijn hand
naar de schoft van Gina. De doorgewinterde
Holsteinmoeder recht op haar beurt haar rug en lijkt
door te hebben dat het over haar en haar dochters
exterieur gaat. Alsof ze Jeroen duidelijk wil maken, ‘wij
zijn er klaar voor!’
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