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Mooijman Holsteins

in Westerwijtwerd, Groningen

Mooijman Holsteins:
balanskoeien excelleren in
productie en levensduur

•
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De 150 aanwezige koeien scoren een rollend jaargemiddelde van bijna 15.000kg, bij een gemiddelde leeftijd
van 5.04 jaar en een levensproductie van 60.000kg bij afvoer. Daarbij verwacht men binnenkort de 10e koe

Eigen aan Ton, Magda en Wim Mooijman
150 melkkoeien en 70 stuks jongvee
78 ha; 64 ha grasland en 14 ha snijmaïs
Rantsoen: 9.5 kg ds. kuilgras, 3,7 kg snijmaïs, 0.7 kg grof hooi, 4.6 kg
sodagrain (ontsloten tarwe), 3.8 kg maïsgluten, 0.5 kg maïsmeel, 16 liter
water. Plus: 0.8 kg eiwitbrok in melkstal en max. 3 kg opstartbrok
• Rollend jaargemiddelde: 14.970kg 3.68% 3.36%
• Gebruikte stieren: Aladdin, Alligator, BlueJotan, Blueshot 2, Boss, Diction,
Jovanotti, Ferdi, Fitz, Hacker, Malki, Miller, Outlaw, Preston, Red Wolder,
Reflector, Secretariat, Silver, Twist, Wellness
Vader Ton Mooijman met zoon Wim en dochter Nienke.

Artikel gepubliceerd door:

de grens van 10.000kg vet en eiwit te zien passeren. De prestaties die vader Ton en zoon Wim Mooijman in het
Groningse Westerwijtwerd (gemeente Loppersum) leveren, spreken absoluut tot de verbeelding. Het zijn de
resultaten van top-management, 100% aandacht voor de koeien en een rechtlijnige fokkerij. Waarbij sterke
eigen gefokte koefamilies, aAa en dochtergeteste stieren een centrale rol spelen.

Elsje 207 EX-90 (93 uier) voldoet aan het
ideaalbeeld van haar fokkers. Ze voert
bovendien via 2 kanten genen van Mooijman’s
favoriete stier Talent, en voegt de Blauwen Elsje-familie samen. Elsje 207 is een
dochter van eigen stier BlueJotan (JotanTalent) uit Dominator-Talent moeder.

tekst Bert Wesseldijk / fotografie Han Hopman

I

n de afkalfruimte van stal Mooijman heeft
een spierwitte Let It Snow-vaars zojuist een
koekalfje gebracht, die meteen verwoede
pogingen doet om op eigen benen te staan.
De net 2-jarige moeder kent een krachtige
lichaamsbouw en veel breedte in haar front.
‘Dat is ons type koe, we fokken op balans,’
meldt Wim, die samen met vader Ton de
trotse eigenaar is van 150 beste Holsteinkoeien en 70 stuks jongvee. In Westerwijtwerd
(25 km boven de stad Groningen) speelden
stieren als Marconi, Lord Lily, Starleader en
Rudolph een belangrijke rol. Verreweg de
meeste invloed kwam echter van Talent,
waarvan in totaal meer dan 50 dochters werden gemolken. ‘Eigenlijk waren het allemaal
goede koeien,’ zegt Ton. ‘We hebben meerdere
excellente 100.000kg-koeien van Talent, maar
ook nog vaarzen, en er zit nog één rietje in de
tank.’ Wim staat inmiddels stil voor een zwarte
Talent-vaars, die binnenkort moet kalven. ‘Zij
lijkt ook weer één van de beste vaarzen van
haar lichting te worden. Dit is wat wij graag
zien; een lichaam met veel kracht, iets overbouwd nog, en sterk in uier en benen.’

Naar onze zin

Het wordt direct duidelijk, vader en zoon
Mooijman zijn niet van de snelle genetica.
Sterker nog, ze maken louter gebruik van
dochtergeteste stieren. ‘Omdat we zo weinig
jongvee hebben, moeten alle vaarzen goed
zijn. We kunnen ons geen afzwaaiers permitteren. Met dochtergeteste stieren vermijd je
risico’s en weet je wat je krijgt. Wij houden van
die zekerheid,’ zegt Wim. En niet zonder reden,
want 70 stuks jongvee op 150 melkkoeien
is best krap. Maar bij een veestapel die met
een gemiddelde leeftijd van 5.04 jaar maar
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30x is geslecht is (8 ervan zijn nog aanwezig), en de grens van 10.000kg vet en eiwit
9x. En, die aantallen zullen op korte termijn
nog flink worden opgeschroefd. Momenteel
bevinden zich namelijk 15 koeien (10% van
de veestapel) qua levenstotaal tussen 90.000
en 100.000kg. Wat is het geheim achter deze
klinkende cijfers? ‘Dat is zeker niet één ding,’
antwoordt Ton. ‘Maar ik ben ervan overtuigd
dat aAa daar sterk aan bijdraagt, aAa zorgt
ervoor dat je koeien krijgt die gemakkelijk te
managen zijn.’ Wim valt zijn vader bij: ‘Zand
in de boxen helpt zeker ook. En de hoge
gemiddelde productie, waardoor ze sneller
op een hoog levenstotaal zijn.’ Een aspect dat
zeker ook meespeelt, is de aandacht die de
Mooijmans aan hun koeien besteden; op tijd
zien dat er iets mis is, en meteen ingrijpen.
Wim: ‘Wij voeren veel energie in het rantsoen.
En dat kan alleen als je goed op de koeien
past. Er is vrijwel geen 10-tonner die nooit iets
gemankeerd heeft…’
De gemiddelde productie in Westerwijtwerd
is met name de afgelopen 5-6 jaar enorm
gestegen, naar het huidige niveau van zo’n
15.000kg. ‘Door de zandboxen kregen we
er meteen 1000kg bij. En toen het quotum
eraf ging, konden de remmen helemaal los,’
zegt Wim, die aangeeft dat de onafhankelijke
voeradviseur en de introductie van sodagrain in het rantsoen flinke productiestijging
heeft gebracht. Evenals het 3x daags gaan
melken, en het hebben van relatief veel
oudere koeien. Wim: ‘Van oudere koeien
melk je gemakkelijk veel liters. Onze derdekalfs koeien en ouder zitten gemiddeld op
17.000kg in 305 dagen.’

Rita, Elsje & Blauw
liefst een jaar boven de landelijke moyenne
zit, blijkt dat prima te lukken. De Mooijmans
insemineren een royaal deel van de melkveestapel van Belgisch Witblauw. ‘Het is soms
best triest als je ziet welke goede koeien we
moeten insemineren van Witblauw…,’ zegt

Wim, die aangeeft dat de selectie van welke
koeien wel of niet met een Holsteinstier wordt
geïnsemineerd, plaatsvindt op basis van
koefamilie, prestatie en exterieur. Het totaalplaatje moet kloppen. Of zoals het Ton het
samenvat: ‘De koe moet naar onze zin zijn.’

(Levens)productie

Dat een hoge levensduur in stal Mooijman
wordt gekoppeld aan hoge levensproducties,
mag blijken uit de gemiddelde levensproductie van alle aanwezige koeien: 43.500kg.
En het feit dat de grens van 100.000kg al

Een schoolvoorbeeld van hoge levensproducties vinden we bij de Rita-familie, en een
prachtig moeder-dochter koppel. Van de EX
Rudolph-telg Rita 16 moest afgelopen april
helaas afscheid worden genomen, nadat
ze 158.000kg had gegeven. Haar eveneens
excellente Mtoto-dochter Rita 17 is met haar
levenstotaal van 141.000kg nog in topfitte
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conditie aanwezig. Uit de Rita-familie treffen
we diverse uitstekende koeien in de stal. Met
name via een Starleader-dochter van Rita 16,
die vier beste Talent-telgen gaf. Een invloedrijke stamkoe binnen de sterke Blauw-familie
is Blauw 188, een EX-91 Talent uit een EX-90
Lord Lily. Zij is de moeder van Blauw 326, die
onlangs Algemeen Kampioen was op de wintershow in Bedum. Deze EX-90 Pitbull-telg
is bovendien een ras-melkkoe, getuige
haar voorspelde 3e lijst van 18.300kg. De
Blauw-familie krijgt eveneens invloed via
mannelijke lijn. Via BlueShot 2 en BlueJotan,
zoons van Shottle resp. Jotan uit Blauw 188.
Een opmerkelijke dochter van BlueJotan
combineert bovendien de Blauw-familie
met de 3e sterke koestam in stal Mooijman,
de Elsjes. Fotokoe Elsje 207 is namelijk een
BlueJotan-dochter uit een EX-90 Dominator,
uit een EX-91 Talent (allebei met 100.000kg).
Elsje 207 kreeg 90 punten, met 93 voor haar
perfect beaderde uier. ‘Ze mocht misschien
nog even meer lichaamslengte hebben,
maar verder komt ze heel dicht bij ons
ideaalbeeld,’ zegt Wim, die ook nog even
aandacht vraagt voor Elsje 184, dochter van
Koepon Wellness uit een Starleader-Marconi
moeder, die in haar 6e lijst wordt voorspeld
op 17.800kg 4.54% 3.82%. En voor de hoogste productiekoe van het bedrijf, Elsje 177.
Deze Jordan-dochter stamt uit dezelfde lijn
als Elsje 184 en kent een levenstotaal van
98.500kg, met een laatste lijst van 21.200kg
3.63% 3.33% in 305 dagen. ‘Als je de afstammingen bekijkt, kom je tot de conclusie dat
hoge fokwaarden niet perse nodig zijn om
te komen tot hoge producties,’ besluit Wim.
‘Voor productie is de fokwaarde vaak niet de
belemmerende factor. Als koeien goed in elkaar zitten, dan kunnen ze de potentie beter
benutten. Dan doen ze het gewoon.’ n
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