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We nodigen u van harte uit voor de winterexcursie 2018 van de HHH-vereniging. Twee bekende 

bedrijven met recent fokkerij-succes staan op het programma, op 27 februari 2018. We doen het 

zuiden van Gelderland en het Noorden van Brabant aan. De reis gaat naar Molenkamp Holsteins in 

Maasbommel (GLD) van de familie van Wichen en Barendonk Holsteins in Beers (NB) van de fami-

lie Hermanussen. 

 

Begin dit jaar kreeg de familie van Wichen de prestigieuze titel Roodbontfokker van het jaar toe-

gekend. Deze prijs werd toegekend, vanwege de prestaties op verschillend gebied. In 2017 werden 

successen geboekt in de keurings-ring, de genomic-lijsten en zelfs met dochtergeteste stieren 

draait het bedrijf in de top mee. Vanaf midden jaren 70 zijn de Molenkamp Grietjes aanwezig op 

het melkveebedrijf van de familie van Wichen. Deze familie baarde  opzien door de 3e plek in de 

Nationale lijst van roodfactor stier Molenkamp BOLT RF. Daarnaast is de afgelopen 15 jaar veel 

geïnvesteerd in vele andere internationale koefamilies, die de competitie aangegaan zijn in de 170 

koppige melkveestapel. Door de veestapel, bestaande uit 50% Roodbonte en 50% Zwartbonte 

koeien, wordt een rollende jaarproductie van bijna 12.000 kg. melk gerealiseerd, binnen een sys-

teem wat zich kenmerkt door eenvoud en een hoge arbeidsproductiviteit. 

 

Barendonk Holsteins kreeg de titel roodbontfokker van het jaar al 2 keer. Tel daarbij op, de vele 

keuringssuccessen met vele Nationale NRM en HHH-show titels, en we kunnen spreken over een 

van de bekendste bedrijven in de roodbontfokkerij.  Het afgelopen jaar werden er wederom 2 ti-

tels gewonnen op de NRM, daarnaast is Barendonk Prestige een veelgevraagde genomic-stier en 

een van de hoogsten voor exterieur. Maar denkt u alles al te weten over dit bedrijf? De afgelopen 

jaren is er veel gebeurd op de Barendonk, er verrees een nieuwe jongveestal, er komen geregeld 

test-vaarzen uit het CRV-fokprogramma, een fonkelnieuwe stal voor een groot deel van de melk-

koeien werd gebouwd, er wordt een klein deel van de melk zelf “verkaasd”, en niet te vergeten be-

zoeken we het landgoed waar we een uitgebreide warme lunch voorgeschoteld krijgen. Voor ie-

dereen een interessant bezoek dus! Ook als u het bedrijf al eerder bezocht heeft. 

mailto:secretariaat@hollandholsteinherds.nl
mailto:penningmeester@hollandholsteinherds.nl
http://www.hollandholsteinherds.nl/

