
KOEFAMILIES EN aAa PARING AAN DE BASIS BIJ TOPMELKER ANGELS HOLSTEINS 

Dit jaar prijkt Angels Holsteins bovenaan in de ranking 
topmelkers in de provincie Limburg. Niet voor de eerste keer 
want ook in de jaren 1999 en 2000 was Angels Holsteins 
lijstaanvoerder. Eigenlijk zijn ze de laatste 20 jaar steevast 
vertegenwoordigd in de top 10 van Limburgse topmelkers. 
Een prestatie van formaat want aan de top blijven is moe-
lijker dan er te komen om het maar spreekwoordelijk uit te 
drukken. Tijd voor een uitgebreide reportage want sinds jaar 
en dag worden er bij Angels Holsteins KI Kampenstieren 
gebruikt. Maar eerst een stukje historie. Wie bij Angels Hol-
steins het erf komt oprijden ziet een prachtig bedrijfsbord 
met een beste zwartbonte koe erop en daaronder de bedrijfs-
naam Angels Holsteins. Angels Holsteins is eigen aan de 
familie Engelen, bestaande uit Henk en Tonny en hun twee 
kinderen Tom en Nienke.
Sinds 1 januari 2017 is tevens Ted Vermeulen volledig 
werkzaam in de VOF Angels Holsteins. Toen Henk in 1986 het 
bedrijf van zijn ouders overnam werden er 50 koeien gemol-
ken en was er 20 ha grond in eigendom. In de loop der jaren 
is Angels Holsteins doorgegroeid naar zo’n 100 melkkoeien, 
ca 100 stuks jongvee en ± 33 ha grond. Er wordt jaarlijks 
ongeveer 1,2 miljoen kg melk geleverd aan de melkfabriek. 
In 2003 is er een nieuwe ligboxenstal gebouwd en sindsdien 
zijn de melkkoeien niet meer buiten geweest. Dat betekent 
niet dat het de koeien ontbreekt aan enig comfort want die-
renwelzijn staat bij Angels Holsteins hoog in het vaandel. 
Een lijfspreuk die Henks ouders hadden “niet het vele is 
goed maar het goede is veel” is Henk goed bijgebleven. Dit 
geld zeker voor het dierenwelzijn bij Angels Holsteins. De 
ligboxenstal is dan ook ruim opgezet waarbij er sinds 2003 
zand in de boxen wordt gebruikt als ligbed. Een uitstekende 
keuze aldus Henk, die met name het behoud van een goede 
uiergezondheid en het beenwerk roemt bij gebruik van zand 
in de boxen. Verder valt op dat de stal eigenlijk heel eenvou-
dig is opgezet waarbij er geen voerhekken zijn waardoor de 
koeien gemakkelijk kunnen vreten. De koeien worden twee 
maal daags gemolken in een 2 x 10 zij aan zij melkstal. 

aAa PARING

Henk is een echte liefhebber van koeien en als lid van de 
plaatselijke fokstudieclub kwam Henk in 1991 in aanraking 
met het aAa paringssysteem tijdens een lezing van Jan 
Schilder. Sinds die tijd, dus al meer dan 25 jaar worden 
de paringen gemaakt op basis van aAa. Henk geeft echter 
duidelijk aan dat aAa leidend is bij een paring maar dat het 
ook heel belangrijk is om goede stieren te gebruiken.
Waarbij Henk aangeeft dat niet de fokwaarden het be-
langrijkste selectiemiddel zijn, maar nog belangrijker zijn 
de prestaties van de koefamilies achter de stieren en de 
afstamming ervan. Een opvallende uitspraak van Henk is dat 
productieaanleg van een stier zeker niet voorop staat bij de 
stierkeuze. Een opmerkelijke uitspraak van een topmelker. 
Het liefst ziet Henk meerdere generaties hoge producties in 
de moederlijn van een stier maar ook hoge levensproducties 
en een goede vruchtbaarheid/laatrijpheid. 
Verder geeft Henk aan dat de koeien tegenwoordig snel 
te groot worden en dit is dan ook een belangrijk selec-
tie criterium bij zijn stierkeuze. Een opmerking die Henk 
eveneens plaatst bij de stierkeuze “als je een goede stier 
gebruikt maar die verkeerd inzet behaal je niet het ge-
wenste resultaat”. Als een paring goed past dan wordt deze 
rustig meerdere jaren herhaald. Een mooi voorbeeld hiervan 
zijn drie volle zussen met als vader Big Winner afkomstig uit 

Drie generaties Holdi koefamilie: Holdi 11 v. Gambler 
(131.851 kg melk) Holdi 22 v. Stardom (89.100 kg melk) 
Holdi 37 v. Sunny Boy (53.891 kg melk) 

Wiesje 41, middenklasse kampioene Asten Heusden 2015
V.: Kindness 

een diepe koestam, de Holdifamilie, de invloedrijkste koe-
familie binnen Angels Holsteins. De drie volle zussen hebben 
de volgende afstamming met achtereenvolgens Holdi 174 
v. Dandy (67.813 kg melk) x Holdi 51 v. Storm (91.574 kg 
melk) x Holdi 37 v. Sunny Boy (53.891 kg melk) x Holdi 22 
v. Stardom (89.100 kg melk) x Holdi 11 v. Gambler (131.851 
kg melk). Deze Gamblerdochter Holdi 11 is tevens de beste 
zwartbonte koe die op het bedrijfsbord van Angels Holsteins 
prijkt. Op de foto met de drie koeien is prachtig te zien welk 
type koeien de Holdi’s zijn. Deze foto is al in 2000 genomen 
maar ook heden ten dage zijn dit het type koeien die de ca-
paciteit en de balans hebben om gemakkelijk oud te worden 
met daarbij een beste productie! Terug naar de prestaties 
van de Big Winnerdochters, onderstaande drie koeien weer-
spiegelen uitstekend de resultaten van een prima paring.

 Holdi 395 (v. Big Winner x Holdi 174) 
 2.00 305  7.362  5.69  3.99  lw 98 vsp

 Holdi 357 (v. Big Winner x Holdi 174)
 2.01 480  19.319  3.45  3.52  lw 129+
 3.06 305  15.030  3.46  3.24  lw 111+ vsp

 Holdi 312 (v. Big Winner x Holdi 174)
 2.01 346  9.672  4.63  3.76  lw 103
 3.01  330  11.507  4.70  3.84  lw 107
 4.01  305  14.755  4.04  3.71  lw 123+ vsp

LAATRIJPHEID

Hoge vaarzenproductie is mooi maar Henk geeft aan dat 
de vaarzen best wat rustiger mogen beginnen als ze maar 
uitgroeien tot hoog productieve melkkoeien waaraan je niet 
kan zien dat ze zoveel melk geven. Het stiergebruik is hier 
dan ook op gericht. In de jaren 90 en begin 2000 waren 
vooral Tops, Stardom, Starleader, Aerostar, Cosmo, Lee, 
Niveau en Storm veelgebruikte stieren. Vervolgens hebben 
KI Kampenstieren hun intrede gedaan bij Angels Holsteins 
met Blackprice, Fitlist, Giovanni, Hole in One, Blackstorm en 
Taco. In een later stadium gevolgd door Pleasure, Talentino, 
Big Winner, en Kindness. Van Big Winner worden bij Angels 
Holsteins naar volle tevredenheid een achttal dochters ge-
molken maar voor De Bieuw Kindness heeft Henk de meeste 
lovende woorden. 

Hij wordt door Henk dan ook omschreven als misschien 
wel de allerbeste Shottlezoon die er is. Dat is ook niet zo 
verwonderlijk als je de prestaties ziet van Kindnessdochter 
Wiesje 41, kampioene middenklasse op de keuring in Asten 
Heusden 2015 en inmiddels in 1314 dagen meer dan 50.000 
kg melk. (daggemiddelde ruim 38 kg). 
Op hoge punten van de bedrijfsinspectie hoeft Kindness-
dochter Wiesje 41 niet te rekenen want op Angels Holsteins 
vindt geen bedrijfsinspectie plaats. In het verleden is er wel 
aan deelgenomen maar volgens Henk worden de verkeerde 
vaarzen hoog gewaardeerd. Vooral de wat grotere vaarzen 
kregen de meeste punten en de degelijke ronde vaarzen 
die in de ogen van Henk gemakkelijker oud kunnen worden 
kregen een te lage waardering. Dit past niet bij het fokdoel 
op Angels Holsteins waar de focus op laatrijpe hoogproduc-
tieve koeien gericht is. Onlangs passeerde de vijfentwintig-
ste koe bij Angels Holsteins de grens van 100.000 kg melk 
en vier koeien wisten al de mijlpaal van 10.000 kg vet en 
eiwit te passeren. In het afgelopen boekjaar behaalden de 
15 afgevoerde koeien een gerealiseerde levensproductie van 
ruim 54.000 kg melk. 
Het rollend jaargemiddelde waaraan 110 koeien bijdragen 
wordt momenteel geprojecteerd op 4.08 305 12.149 kg melk 
4.05% vet 3.53% eiwit EJR 2678 bij een tussenkalftijd van 
406 dagen. Het stiergebruik bij Angels Holsteins is altijd 
zeer divers geweest en ook van actiestieren wordt veelvul-
dig gebruikgemaakt. Zo lopen er binnen de hoogproductieve 
veestapel van Angels Holsteins onder meer dochters uit de 
proefperiode van Wintersell Stellation, Mars Bodyguard, 
Bonhill Lavita, Barendonk Trendsetter en Big Winnetoe. 
Met name Lavitadochter Holdi 316 uit een Tacomoeder is 
een indrukwekkende koe die in haar derde lijst voorspelt 
staat op 4.02 305 13.614 4.58 3.69 lw118+. Haar Kindness 
dochter Holdi 381 produceert als vaars in 305 dagen 11.087 
met 4.38 3.73 lw123+. 
Bij een kijkje in de jongveestal is duidelijk dat de KI Kam-
penstieren een steeds grotere invloed krijgen bij Angels 
Holsteins. Montreux, Red Cliff, Youri en KIK Prizewinner zijn 
veelvuldig vertegenwoordigd in de jongveestal. 
Een zevental pinken van KIK Prizewinner vallen op door hun 
fraaie balansrijke uiterlijk. De beslissing om KIK Prizewinner 
veelvuldig in te zetten geeft goed weer dat Henk de daad 
bij het woord voegt. Prizewinner is natuurlijk een Big Win-
nerzoon uit de excellente hoogproductieve Hellen koefamilie 
van John de Vries. Op het huidige inseminatielijstje staat 
naast de voornoemde stieren ook de actuele nieuwkomer 
Danshot, maar ook de jonge stieren Big Keizer en Broekhui-
zen Bart worden gebruikt. 
De bijzondere prestaties bij Angels Holsteins komen 
uiteraard tot stand onder topmanagement. Het gaat te 
ver om alles te belichten maar het begint uiteraard met 
een uitgekiende kalveropfok, waarbij geen gebruik wordt 
gemaakt van kunstmelk. Mede hierdoor hebben de vaarzen 
een gemiddelde afkalfleeftijd van 2.00 en behalen ze een 
BSK van 63.1! Het moge duidelijk zijn, de jongvee opfok is 
bij Angels Holsteins in goede handen. Tot slot een kleine 
toelichting op het rantsoen, want bij hoge producties hoort 
een hoogwaardig rantsoen, dat als volgt is samengesteld: 
3 kg raap, 1 kg soja, 3 kg sodagrain, 0,5 kg luzerne, 120 g 
mineralen, 150 g kalk, 4 kg perspulp, 5 kg bierbostel, 12 kg 
graskuil, 23 kg mais en 5 l water per koe. Dit alles wordt 1 
keer per dag verstrekt met de voermengwagen. In de kracht-
voerboxen krijgen de koeien gedurende de eerste 100 dagen 
maximaal nog 3 kg productiebrok.

Als laatste een woord van dank aan de familie Engelen en 
Ted Vermeulen voor de gastvrije ontvangst en rondleiding 
door de indrukwekkende veestapel met daarbij een 
enthousiaste toelichting op de manier waarop deze prach-
tige bedrijfsresultaten bereikt worden. Familie Engelen heel 
hartelijk bedankt en heel veel succes in de toekomst met 
Angels Holsteins!


