
John en Sjanie Eijkelenboom uit Oud Alblas 
hopen dat de 13de koe uit hun veestapel 
binnenkort de grens van 100.000 kilo melk 
passeert. “We hebben echt de focus op oude 
koeien. Met oude koeien heb je een lagere 
vervanging in de veestapel en dus minder 

jongvee opfok”, beargumenteert John de koers, 
terwijl hij toevoegt dat één koe al de 10.000 kilo 
vet en eiwit haalde. “De eerste honderdtonner 
was het lastigst, inmiddels doen de koeien het 
gemakkelijker. ‘Is ze al zó ver?’, zeggen we dan 
tegen elkaar. Dat zijn de beste koeien.” 

Functionele koe fokken
Met een gemiddelde levensproductie van 
70.625 kilo melk stonden de melkveehouders 
het afgelopen jaar aan kop van de CRV 
statistieken. “Voeding is een belangrijke 
succesfactor”, verklaart John. “Een functionele 
koe komt daar snel achteraan.” Om die te 
fokken maken ze al 9 jaar gebruik van Semex 
Stieradvies. “We vonden onze koeien te smal, te 
teer, te extreem en met te weinig inhoud”, 
noemt John als aanleiding. “Melk gaven ze wel, 
maar ze brandden te snel op. Met Semex fokken 
we weer kracht in de koeien. Collega’s denken 
dat we naar een show willen omdat we Semex 
sperma gebruiken, maar dat is echt niet ons 
doel. We willen een functionele koe fokken die 
makkelijk produceert en oud kan worden, dat 
realiseren we met de Semex stieren.”
Met paringsadviseur Arend Withaar lopen ze 
twee keer per jaar door de koppel. “Hij bekijkt 
de koeien individueel, niet vanaf papier”, 
noemt Sjanie als groot voordeel. “Hij heeft ons 
geleerd écht naar koeien te kijken”, vult John 
aan. “Arend ziet aan een vaars of het een oude 
koe kan worden, 7 jaar later loopt zo’n koe er 
nog steeds. Dat zijn de koeien die wij willen 
fokken”, klinkt het overtuigd. “Daarbij weet 
Arend precies uit welke koefamilies de stieren 
komen en hoe ze fokken, die kennis en ervaring 

Familie Eijkelenboom haalt de hoogste levensproductie per afgevoerde koe 
Voor kalvende koeien hoeven ze het bed niet meer uit, het melkt probleemloos en de koeien 
worden ouder. Sinds John en Sjanie Eijkelenboom met Semex Stieradvies werken is de 
kwaliteit van hun veestapel met sprongen vooruit gegaan. “De koeien zijn ruimer geworden, 
we hebben een uniforme, zelfredzame en makkelijk te managen koppel koeien.”

“Meer ruimte 
en kracht is meer 

levensduur.”
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John (32) en Sjanie (27) Eijkelenboom uit Oud Alblas, en hun kinderen 
Jari (5), Suze (4) en Jens (1), melken zo’n 85 koeien. Het afgelopen jaar 
eindigden ze op de eerste plaats bij de CRV statistieken met 70.625 kilo 
levensproductie bij de afgevoerde koeien. Het bedrijf omvat 48 hectare 
grond waarvan 8 hectare mais. De gemiddelde productie van de veestapel 
ligt rond 9300 kilo melk met 4,15 % vet en 3,40 % eiwit. Stieren als Design 
en Talent hebben de basis gelegd in de veestapel, inmiddels melken ze de 
eerste Jordan dochters en zijn ze zeer tevreden over de koeien van Mr Samuelo 
en Bonair. Insemineren doet John met Brawler, Seaver, Jungle, Lavanguard 
en Chelios. 10 tot 15% van de koeien insemineren ze met Belgisch witblauw.

zijn voor ons bedrijf van grote waarde.” Daarbij 
heeft fokkerij niet echt de interesse van John. 
“Het is niet echt mijn ding, je kunt als 
melkveehouder niet overal goed in zijn.” 
Daarom vertrouwen de melkveehouders op 
goed advies. Bijvoorbeeld ook bij de 
vruchtbaarheidsanalyse met AI24, een logisch 
vervolg op de goede samenwerking met Semex. 
Met de afkal� eeftijd van vaarzen op 24 tot 25 
maanden scoren ze sterk en  met een 
tussenkalftijd van 407 dagen zijn ze tevreden. 
“Maar ik zou wel minder inseminaties per 
dracht willen hebben”, zegt doe-het-zelf 
inseminator John kritisch. “Het streven is rond 
de 1,6. Met AI24 houden we de focus hierop.” 

Meer ruimte en capaciteit
Talent en Design waren de eerste stieren die het 
echtpaar inzette. “De koeien kregen meteen 
betere kruizen”, geeft John aan. “Ik ga 
tegenwoordig niet meer uit bed voor kalvende 
koeien, het redt zich, ook met Belgische blauwe 
kalveren.” Ook een stier als Lheros heeft ervoor 

gezorgd dat de koeien meer ruimte en 
capaciteit hebben gekregen. John signaleert 
dat ze hiermee gemakkelijker functioneren. “We 
hebben een stal met ‘handicaps’, dan heb je wel 
sterke koeien nodig die zelfredzaam en laatrijp 
zijn en het dus lang kunnen volhouden. Die 
koeien hebben we nu.”
Samen met Arend en vertegenwoordiger Wouter 
de Bruin zoekt John 6 stieren uit waarmee hij 
zijn ideale koe hoopt te fokken. “Ik wil niet 
meer dan 6 stieren gebruiken om zo ook 
voldoende vaarskalveren van zo’n stier te 
krijgen en bovendien helpt dit in het streven 
naar een meer uniforme koppel.” De selectie 
baseren ze op basis van benen en uiers. “Benen 
heeft momenteel de hoogste prioriteit, daarna 
uiers”, geeft John aan.
Om zijn verhaal kracht bij te zetten wijst John 
in de stal naar Heleen 15, een dochter van 
Income die inmiddels 63.000 kilo melk heeft 
gegeven. “Zij was de allereerste die geboren 
werd uit het Semex Stieradvies en ze loopt er 
nog steeds. Dat zegt toch genoeg?”
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