
 

 

 

 

Jarenlang heeft Joop Hanselman goed geboerd met zijn zwartbonte 

koeien. Hij verkocht zelfs stiertjes aan de ki. “Maar de koeien 

moesten steeds meer op hun tenen lopen. Ze waren niet sterk 

genoeg en kregen allerlei mankementjes. Daarom ben ik in 2004 

overgestapt op Fleckvieh. Om de koeien meer kracht te geven. Sinds 

ik de Fleckvieh kruislingen melk gaat het een stuk gemakkelijker. Het 

voordeel van kruisen kennen we al vanuit de varkenshouderij. Het 

effect van heterosis is groot, daar kan geen stier tegenop. We 

hebben te lang gewacht met kruisen in de melkveehouderij”!  

De ervaringen met Fleckvieh door Joop Hanselman: 

Vruchtbaarheid: “De vruchtbaarheid is flink verbeterd. Vaak is de koe alweer tochtig terwijl het kalf nog niet 

eens verkocht is. Vruchtbaarheidsbegeleiding doen we niet meer aan en de tussenkalftijd is gedaald naar 

378 dagen”. 

Diergezondheid: “De veeartskosten zijn een stuk lager geworden. We hebben op dit moment een dierdag- 

dosering van 0.01. Nageboorte pillen gebruiken we nog zelden of nooit. Zelfs bij tweeling geboorten is de 

koe snel schoon. Dat zegt wel iets over de weerstand van de koe.  

De veeartskosten waren de afgelopen jaren dan ook slechts 31 euro per gve/jaar ”. 

Vervanging en jongvee: “Tot vorig jaar hielden we veel jongvee aan, een deel werd verkocht als 

gebruiksvee. De fosfaatwetgeving dwingt ons tot minder jongvee en de kracht van Fleckvieh maakt het 

mogelijk dieren ouder te laten worden. Dus kunnen we met minder jongvee toe.  

We gaan niet meer dan 5 stuks jongvee/ 10 melkkoeien aanhouden.  

Het vervangingspercentage zakt verder en ligt nu op ca 20%”.  

Slachtkoeien en stierkalveren: “Een afgemolken Fleckviehkoe is een gezonde koe met 

veel kilo’s die makkelijk 1000 euro opbrengt. En een Belgischblauw x Fleckvieh 

stierkalf is extra luxe en brengt tot wel 400 euro op. Dat zijn toch mooi extra 

inkomsten”. 

Rollend jaargemiddelde:  

8.850kg melk met 4.40% vet en 3.56% eiwit 

Melkproductie: “Met de melkproductie zijn we gelijk gebleven tot een lichte stijging. We zijn daarentegen 

zeker +0.20% gestegen in eiwit”.  
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Rantsoen en voerefficiëntie door Ronald Wolters van Gunnewick Mengvoeders:               

“Het rantsoen bestaat uit 2/3 graskuil, 1/3 snijmais aangevuld met krachtvoer. Geen bijproducten. Joop 

Hanselman realiseert een hoge ruwvoerproductie van eigen grond en heeft een lage input van aangevoerd N 

en P. Het rantsoen bevat 156gr. RE/KVEM en 3.6P/KVEM. Ondanks de nog hoge jongveebezetting van 

afgelopen jaren  en een groot aandeel gras produceert Hanselman 196kg melk/kg fosfaat. Dit is ruim10% 

hoger dan gemiddeld. Hierdoor is het BEX + Kringloop voordeel van Hanselman 27% hoger dan forfaitair.  

Met minder jongvee wordt dit voordeel in de toekomst alleen nog groter. Een knappe prestatie”. 

Koenr.    Vader  Lact.  Voorspelde 305 dagen productie en LW. 

3  BFG Rurex  3  9.756  4.07 3.59  103 

17  BFG Passion  1  9.313  3.98 3.37  120 (2e keer gekalfd) 

29  BFG Moritzburg 1  8.318  4.27 3.28  111 (juist gekalfd) 

31  BFG Waldbrand 2  9.216  4.50 3.55  103 

34  BFG Masseur 1  7.999  4.33 3.29  104 

37  BFG Rurex  3  9.626  4.81 3.93  112 

47  BFG Waldbrand 2          10.438  3.81 3.32  109 

54  BFG Waldbrand 2  9.968  4.10 3.37  109 

55  Levi   1  7.670  4.81 4.04  116 (HF uit Flv) 

57  Rumgo  4  9.923  4.61 3.62  104 

58  BFG ilion  6          10.550  4.23 3.25  98 

60  BFG Don Juan 6          11.370  4.19 3.32  110 

61  BFG Sergio  4          11.792  4.11 3.50  117 

80  Levi   2  8.586  4.46 3.95  104 (HF uit Flv) 

85  BFG Passion  3  8.507  4.66 3.65  105 (juist gekalfd) 

91  Levi   1  9.065  4.36 3.42  123 (HF uit Flv) 

Voor informatie zijn aanwezig: 

 

 

Sinus Voskes 06-13525166 Arend Zendman 06-13301075 

Stef Beunk 06-51490052 

Voor stierinformatie en bestellingen zie: www.bayerngenetik.nl 
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