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Beste leden van de Holland Holstein Herds,  

 

We nodigen u van harte uit voor de voorjaarsexcursie 2019 van de Holland Holstein Herds. Twee 

bekende bedrijven staan op het programma op 20 maart 2019.  

Ditmaal reizen we af naar het oosten van het land. De dag begint met een bezoek aan Vof. Kuiper- 

Uilenreef & Bloemert in Sibculo en nadat we de inwendige mensen hebben verzorgd op de Johannes 

Hoeve reizen we door naar Maatschap Lenferink in Almelo.  

 

Vof. Kuiper- Uilenreef & Bloemert zijn al jaren bekende op diverse shows. Afgelopen jaar gooiden ze 

hoge ogen met hun vaarzen op de Holland Holstein sHow met een 1B en 1C plek. Tijdens de Wintershow 

2017 in Zwolle werd Lucie 224 kampioen bij de oudere dieren. Dat Vof. Kuiper- Uilenreef & Bloemert 

hoog scoort op shows is ook niet verwonderlijk, want ze hebben vijf excellente koeien gefokt en een 

gemiddelde bedrijfsinspectie van 83,9 punten. Bij Vof Kuiper- Uilenreel & Bloemert gaat het niet alleen 

om het exterieur, ook de melkproductie is iets om over naar huis te schrijven. Afgelopen jaar werd met 

gemiddeld 111 melkkoeien een productie behaald van 11.437 kg melk met 3,91% vet en 3,57% eiwit. 

Ondertussen kent het bedrijf 7 koeien die de 100.000 liter grens hebben bereikt en één dier heeft 10.000 

kg vet en eiwit geproduceerd.  

 

 

’s Middags wordt een bezoek gebracht aan maatschap Lenferink. Ook maatschap Lenferink is geen 

onbekende op de keuring. Afgelopen Twentse After Summer Show werd Lucina 46 kampioen zwartbont 

bij de oudere koeien. Eerder in 2018 werd ze al uitgeroepen tot Miss Agri-Fair Zwartbont in Wierden. 

Niet voor niets werd Lucina 46, samen met twee andere koeien op het bedrijf van Lenferink, in 2018 

excellent gekeurd. Ook in 2017 kregen drie dieren bij de Lenferink de titel excellent. Momenteel zit de 

bedrijfsinspectie op 84,3 punten. De 125 koeien die op het bedrijf rondlopen produceren gemiddeld 

11.194 kg melk met 4,02% vet en 3,57% eiwit.  

 

 


