
Voor Peter van de Kamp is het fokkerij die koeien houden boeiend 

maakt. Die passie kwam extra tot bloei met de opvallend succesvolle 

G-Forcedochter Esmonique 38. Zij leverde maar liefst 269 embryo’s. 

Op het bedrijf in Putten melkt de familie 
Van de Kamp momenteel 43 koeien. 
Peter van de Kamp krijgt daarbij hulp 
van z’n vrouw Gerda en dochter Sanne, 
die de passie voor rundveefokkerij met 
haar vader deelt. Die hulp is meer dan 
welkom, want de koeien zijn de kleinste 
tak op het bedrijf. De hoofdtak bestaat 
uit 5000 nertsen. Peter en zoon Eric 
verzorgen de nertsenhouderij samen 
met enkele zzp’ers die ze inhuren bij 
piekdrukte. 
Goede resultaten bij de nertsen zijn te 
behalen door goede fokkerij. Een over-
eenkomst met de koeien die Peter erg 
aanspreekt. ‘Als ik alleen koeien moest 

melken om melk af te leveren, deed ik 
het denk ik niet. Het is de fokkerij die 
het voor mij de moeite waard maakt.’
Vanwege die liefde voor goede en 
mooie koeien was zijn interesse in 1998 
dan ook snel gewekt toen z’n zwager 
belde die op het Koeponbedrijf werkte. 
Daar was een kalf geboren dat uit de 
Esmeraldafamilie stamt. ‘Het dier was 
verzwakt en zij hadden de hoop opge-
geven. Ik kon haar gratis krijgen’, vertelt 
Peter. ‘Ze is hierheen gekomen en op 
aanraden van de dierenarts hebben we 
haar op een rantsoen van oud hooi ge-
zet. Dat werd haar redding.’
Deze Lucky Leodochter, Esmonique 1, 

groeide uit tot een imposante koe die 
88 punten kreeg. Toen de koe drie keer 
had gekalfd en steeds beter was gewor-
den, besloot Peter haar zelf een paar 
keer te spoelen. Eén Shottledochter die 
daaruit voortkwam, was zo goed dat de 
ki’s ook interesse toonden, maar toch 
kon Peter er foktechnisch weinig mee. 
‘Ze testte positief op blad én op cvm.’

Vroege Planets
De veehouder besloot die Shottletelg 
wel zelf te spoelen met Planet. Zo kreeg 
hij vroege Planets in de stal. Planet is 
een stier die relatief weinig was benut 
door CRV. Het succes hiervan kwam 
echter pas echt naar voren toen een 
Planetdochter werd gepaard met 
G-Force. Hieruit werd onder andere 
Esmonique 38 geboren. ‘De combinatie 
G-force x Planet was weinig aanwezig, 
dat leverde ons een foktechnische voor-
sprong op’, vertelt Peter.

OPGEGEVEn KALF 
leVert sPoelkamPioene

Peter van de Kamp en zijn dochter 
Sanne met spoelkampioene 
Esmonique 38

Dat constateerde ook de toenmalige 
foktechnicus van CRV en toen Esmoni-
que 38 erg hoog testte op merkers con-
tracteerde hij haar. De embryowinning 
werd bij de pink opgestart. Dit werd en 
wordt gedaan door Aart van den Brink. 
Hij komt al twaalf jaar bij Peter, Gerda en 
Sanne, maar zo succesvol als deze pink 
had hij ze niet eerder getroffen. ‘We 
spoelden haar als pink acht keer. Drie 
keer leverde dat één embryo op, de 
andere vijf keer 55 in totaal’, vertelt Aart. 
‘Dat is voor een pink ongekend goed.’
Omdat Esmonique 38 zo veel embryo’s 
produceerde, gingen Aart en Peter in 
overleg met Jaap Veldhuisen, foktechni-
cus bij CRV. Ze besloten om ook ivp bij 
de pink toe te passen. Ook dat verliep 
succesvol. Zo produceerde zij alleen als 
pink al 115 embryo’s. 
Ook na afkalven bleef de G-Forcedoch-
ter nog foktechnisch interessant. Ook 
haar eigen prestaties droegen daaraan 

bij. Ze heeft een 305 dagenproductie 
van 9362 kg melk met 4,59% vet en 
3,39% eiwit, met een lactatiewaarde van 
115. Bovendien scoort ze op algemeen 
voorkomen 85 punten.

Crème de la crème
Esmonique 38 werd als vaars opnieuw 
benut voor spoelingen en ivp. Dit resul-
teerde erin dat de teller in totaal op 269 
embryo’s kwam te staan. ‘Dat een pink 
voor ivp wordt benut en daarna als vaars 
weer wordt gespoeld voor ons, is echt 
alleen voor de crème de la crème weg-
gelegd’, zegt Jaap. ‘Daartoe behoort 
Esmonique 38 dan ook.’
De embryo’s zijn daarom grotendeels 
door CRV gekocht en ingezet op satel-
lietbedrijven. Jaap Veldhuisen is over de 
resultaten tot nu toe erg tevreden. ‘De 
fokkracht van deze Esmonique is erg 
groot. niet alleen qua merkers, maar het 
is ook zeker zichtbaar in de praktijk'. 

Hij geeft aan dat de koefamilie zelf erg 
veel macht in het frame toont en dat dat 
dat ook bij de nazaten is te zien. Zo 
werd het kalf Kingfarm Holsteins Lieke 1 
onlangs reservekampioene jongere 
kalveren in Opmeer. Lieke 1 is geboren 
uit een spoeling met Esmonique 38 en 
loopt bij maatschap Den Dolder in Hoog-
woud. Het hoogste getypeerde kalf uit 
Esmonique in bezit van CRV is een Su-
pershotdochter met 353 nVI. 
Peter zette zelf ook embryo’s in uit Es-
monique 38. Onder andere vanuit spoe-
lingen met Parker P. en van McCutchen. 
Uit de Parker is een pink benut voor 
embryowinning en uit de McCutchen 
zelfs twee. ‘We hadden op een gegeven 
moment moeder en drie dochters onder 
contract die we spoelden’, vertelt Jaap. 
‘Dat is tegenwoordig best uniek.’

aparte huisvesting
Aart van den Brink denkt het succes 
van de goede resultaten wel te kunnen 
duiden. ‘Alle Esmoniques spoelen 
goed, het is erfelijk. Daarnaast helpt 
het dat Peter en Sanne de dieren in de 
juiste conditie weten te houden. Ze 
huisvesten de dieren vaak een periode 
apart en voeren ze eigenlijk individu-
eel. Dat scheelt echt. Ik kom veel pin-
ken tegen die snel te vet zijn. Dat staat 
succesvol spoelen in de weg.’ 
Peter stelt dat Aart z’n eigen rol niet 
moet onderschatten. ‘We overleggen 
vaak en goed met Aart en met Jaap’, 
zegt hij. ‘Aart kent ons én onze koeien 
goed. Hij geeft tijdig aan of de conditie 
goed is of beter kan voor het optimale 
resultaat. Door zo’n samenwerking kun-
nen we deze mooie resultaten halen.’

Esmonique 38 (v. G-Force) leverde maar liefst 269 embryo’s

Aart en Peter bij de twee McCutchenpinken die nu nog gespoeld worden
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Veestapel: 43 melkkoeien en circa 
48 stuks jongvee. Productie ge-
middeld over 305 dagen 9239 kilo 
melk met 4,27% vet en 3,52% eiwit.
Grond en voeren: bij het bedrijf 
hoort 27 hectare grond. 8 hectare 
daarvan is mais, de rest grasland. 
In de zomer worden de koeien 
geweid en krijgen ze naast kracht-
voer ook gras- en maiskuil ge-
voerd. In de winter komt hier pers-
pulp bij vanuit de mengwagen.
andere bedrijfstak: samen met 
zoon Eric houdt Peter sinds 2008 
5000 foknertsen.

B E D R I J F S R E P O R T A G E

14 CRV MAGAZInE sePtemBer 2015 15CRV MAGAZInE sePtemBer 2015

14-15-bedrijfsrepo-ALG-SEPT.indd   1-2 12-11-15   12:03


