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Succes voor Newhouse Sneekers dankzij blijvende focus op productie

Sneekers stomen op
De genen van de Newhouse Sneekerfamilie van Jan en Pauline
Nieuwenhuizen verspreiden zich momenteel in snel tempo. Na
het succes van Sneeky en Ricky, is het nu de beurt aan Banker
en Gofast. En bij de genoomstieren zijn Skyfall en Clever al uit de
startblokken. Sneeker 247 speelt een hoofdrol binnen de familie.
tekst Inge van Drie

Jan Nieuwenhuizen: ‘Ik gebruik bij voorkeur
stieren met een Inet van minstens 300’

N

egen jaar is ze inmiddels en haar levensproductie reikt tot bijna 90.000
kg melk met 4,41% vet en 3,58% eiwit.
Toch vertoont het krachtige lijf van
Newhouse Sneeker 247 nog geen spoortje van slijtage. Nog geen maand geleden
krikte ze haar exterieurscore op tot 89
punten. ‘Met 89 punten voor de benen’,
verduidelijkt haar fokker Jan Nieuwenhuizen. ‘Ze heeft voor haar leeftijd heel
goed beenwerk.’ Als om die woorden
kracht bij te zetten beent de krachtige
O Mandochter met ferme passen weg
van het voerhek. ‘Ze is een makkelijke
koe om mee te werken, maar ze is wel
de baas in het koppel. Ze drukt andere
koeien gerust opzij aan het voerhek.’
De mater familias, zo mag Newhouse
Sneeker 247 gerust genoemd worden.
Haar invloed in de stal van Jan en Pauline Nieuwenhuizen in Zevenhoven is
groot. In totaal 22 dochters bevolken de
stal. ‘Ze scoren stuk voor stuk boven de
100 lactatiewaarde’, geeft Nieuwenhuizen aan.
Ook buiten de stal stomen de genen van

Newhouse Sneeker 472 (v. Fidelity), 88 punten
Productie: 2.02 294 10.168 4,63 3,34 l.l.

Sneeker 247 op. Dat is met name te danken aan haar grote schare mannelijke
nakomelingen. Van twee daarvan springen de prestaties momenteel extra in het
oog: van Newhouse Banker – via Mascoldochter Newhouse Sneeker 307 een
kleinzoon van Sneeker 247 – en van haar
zoon Newhouse Gofast. Beide Goldwynzonen combineren een prima NVI met
hoog exterieur en bovengemiddelde gezondheidsfokwaarden.

Sneekers streven Ingrids voorbij
De twee Newhousestieren zijn niet de
eerste uit de familie die de fokstierstatus
bereiken. Het begon allemaal met Newhouse Sneeky. In eerste instantie kwam
de Jimtownzoon niet in aanmerking
voor een plek op de stierenkaart door
zijn krappe cijfers voor ontwikkeling,
maar met het toenemen van de aandacht
voor levensduur groeide ook de sympathie voor Sneeky. Een paar jaar later
volgde Majorzoon Newhouse Ricky.
Beide stieren voeren terug op stamkoe
Sneeker 125. De met 85 punten inge-

schreven Sunny Boydochter was een
melkkoe pur sang die meerdere keren in
het jaarlijkse klassement van Zuid-Hollandse topproducentes stond. In totaal
produceerde ze 96.141 kg melk met
4,81% vet en 3,82% eiwit. ‘Zij was de eerste Sneeker die we gespoeld hebben’,
geeft Nieuwenhuizen aan.
Niet dat de Zuid-Hollandse melkveehouders onbekend waren met het fenomeen
spoelen. De Ingridfamilie – bekend van
vooral Newhouse Ronald – was al generaties lang in beeld bij ki-organisaties.
Inmiddels zijn de rollen omgedraaid. De
Sneekers zijn in de stal de Ingrids voorbijgestreefd. ‘Zo’n tachtig procent van
de veestapel bestaat nu uit Sneekers’,
weet Nieuwenhuizen.
Uit stamkoe Sneeker 125 fokte Nieuwenhuizen Sneeker 138. Deze volle zus van
Sneeky, die in totaal 84.388 kg melk met
4,85% vet en 3,53% eiwit gaf, combineerde hij met Addison. Die paring resulteerde in Sneeker 171, een van de –
inmiddels afgevoerde – favorieten van
Nieuwenhuizen. ‘Zij was een krachtige

koe met iets steile poten, maar met een
enorme wilskracht. Zij had zoveel allure,
ze was echt dé koe van ons bedrijf.’
De met 89 punten ingeschreven Addisondochter produceerde in totaal
79.064 kg melk met 4,38% vet en 3,63%
eiwit. Een spoeling met O Man resulteerde in de eerder genoemde Sneeker 247.
‘In het begin was ik maar matig enthousiast over deze vaars. Ze was wat dik
en gaf in eerste instantie maar 25 liter.
“Moet zij het nu gaan worden?”, dacht
ik. Haar moeder had zoveel power en
was een prachtige koe. Dat kon ik van
deze vaars niet zeggen.’
Maar het tij keerde; langzaam maar zeker kwamen de talenten van Sneeker
247 aan het licht. ‘Ze begint weliswaar
rustig, maar ze houdt het wel lang vol.
In haar derde lijst is ze nu ruim 600 dagen in lactatie en nog altijd geeft ze 35
kg melk per dag. Ze geeft zichzelf niet
weg’, vertelt Jan Nieuwenhuizen. Zijn
vrouw Pauline vult hem aan: ‘Bij mensen is het belangrijk dat ze zichzelf goed
verzorgen, bij koeien is dat eigenlijk niet
anders. Koeien kunnen dat doen door
goed te eten en te drinken, maar dat
moeten ze dan wel zélf doen. Sneeker
247 is daar een mooi voorbeeld van.’

Minimaal 300 Inet
Die zelfredzaamheid komt goed van pas
in de 120 koeien tellende veestapel in Zevenhoven, waar de koeien niet in de watten worden gelegd. ‘Onze stal is relatief
klein. Om het maximale aantal liters
melk uit de stal te halen streven we naar
een hoge melkproductie en melken we
drie keer per dag.’ De koeien noteren een
rollend jaargemiddelde van 11.813 kg
melk met 4,23% vet en 3,41% eiwit en
het celgetal kwam de laatste twee jaar
niet boven de 70.000 cellen per milliliter.
Ook in het fokdoel van Nieuwenhuizen
speelt productie een belangrijke rol. ‘We
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streven naar koeien die een hoge levensproductie realiseren met goede uiers en
benen.’ Een hoge Inet is daarom leidend
bij de stierkeus. ‘Ik gebruik bij voorkeur
stieren met een Inet van minimaal 300.
Met melken moeten we uiteindelijk ons
geld verdienen.’
De Sneekers passen perfect in dat fokdoel. ‘Ze scoren hoog voor Inet, leveren
veel kilo’s melk, vet en eiwit en hebben
een lange levensduur’, zegt Nieuwenhuizen. Dat beaamt Eric Lievens, die als foktechnisch specialist van CRV regelmatig
in Zevenhoven op de stoep staat. ‘De
Sneekerfamilie is een op en top Inetgerichte familie, waar nu met een stier
als Goldwyn ook een exterieursausje
overheen gegoten is. Ook voor celgetal en
vruchtbaarheid scoren ze bovengemiddeld. De koeien worden bovendien niet
verwend; er is in de stal een natuurlijke
selectie op hardheid en duurzaamheid.’
Binnen CRV is de Sneekerfamilie momenteel een van de meest benutte families, geeft Lievens aan. Hij heeft meerde-
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re dieren onder contract, die stuk voor
stuk rond de 300 NVI scoren. Een flink
aantal daarvan voert terug op Sneeker
247, zoals twee Cricketdochters en een
met 88 punten ingeschreven Fidelitydochter uit verschillende volle zussen
van Gofast. Bij de pinken mogen onder
meer een Epic-, een Hill- en een G-Forcenakomeling op interesse rekenen.

Tachtig procent genoomstieren
De puike resultaten van de familie zijn
volgens Lievens ook te danken aan het
vertrouwen van Nieuwenhuizen in genomic selection. ‘Hij durft risico’s te nemen. Hij heeft ook jonge stieren als stiervader ingezet.’ Voor Nieuwenhuizen is
dat niet meer dan logisch. ‘Fokkerij geeft
een enorme drive, maar het moet wel op
een efficiënte manier gebeuren. Genomic selection is daar een mooi hulpmiddel voor. Je kunt al in een vroeg stadium
zien over welke genen een dier beschikt.
Natuurlijk houden we rekening met een
bepaalde bandbreedte en de basis blijft
dat je goed naar het te paren dier kijkt,
maar we gebruiken op dit moment voor
tachtig procent genoomstieren.’
Op het inseminatielijstje staan, hoe kan
het anders, ook Newhousestieren, zoals
Gofast en de nieuwste mannelijke loot
van de familie, Newhouse Skyfall. Het
sperma van de als InSire-teststier ingezette G-Forcezoon uit een volle zus van
Gofast was onlangs binnen luttele dagen
uitverkocht, net als dat van zijn neef
Newhouse Clever (G-Force x Goldwyn).
‘Bij het spoelen gebruiken we Skyfall intensief. En ja, als het goed past, gebruiken we hem gerust ook op de Sneekers.
Een veestapel met hoge genetica geeft
ons gewoon een kick.’ l
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