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een oudere koe is leuk, maar wat heb je aan een koe die bij wijze 
van spreken in een rolstoel naar de melkstal geduwd moet worden?’
 
Alle boeren liefhebbers 
Langhout zou graag zien dat meer melkveehouders hun veestapel 
een impuls geven door inzet van embryo’s. En dan geen aanbod 
voor heel weinig geld, maar hoogwaardige genetica. ‘Sommige 
melkveehouders denken dat het gebruik van embryo’s alleen hoort 
bij topfokkers en liefhebbers van keuringen. Maar dat is beslist niet 
het geval. Natuurlijk is liefhebberij mooi, ook voor shows. Maar elke 
veehouder is in mijn ogen een liefhebber van dieren. Anders kun je 
net zo goed een snackbar gaan runnen.’ 
Hij noemt het juist voor praktisch ingestelde melkveehouders 
economisch interessant om de veestapel een boost te geven met 
de beste genetica. ‘Niet zozeer om mooiere koeien te krijgen, maar 
vooral om economisch beter renderende dieren in de stal te krijgen. 
Wie consequent meerdere jaren inzet op goed materiaal, gaat 
gegarandeerd in vijf tot tien jaar jaar de investering terugverdienen 
in de vorm van lagere voerkosten, verkoop van vaarzen die meer 
waard zijn of een hogere melkproductie bij gezondere dieren.’ 
Consequente inzet kan volgens Langhout voor een bedrijf met een 
gemiddelde omvang betekenen: jaarlijks tien tot vijftien embryo’s 
inzetten. ‘Daaruit win je gemakkelijk vijf vaarskalveren. Dat doe 
je minimaal enkele jaren op rij, waarbij je de beste twee van de 
lichting zelf ook gaat spoelen. De embryo’s hieruit benut je ook 
weer in je eigen veestapel. Zo breid je heel snel je pool uit én kun 
je snel stappen zetten. Maar je moet wel durven goed materiaal 

A l meer dan dertig jaar runt Adolf Langhout, vanuit 
Damwoude, ALH Genetics. Een bedrijf dat uitgroeide tot een 
wereldwijd toonaangevende leverancier van hoogwaardige 

genetica. Jaarlijks worden duizenden embryo’s verkocht en ingezet 
bij melkveehouders in heel Europa. Vooral via het verkoopkanaal 
Embryosale.com vinden die hun weg. Voorheen was Nederland het 
belangrijkste afzetkanaal, inmiddels is dat in omzet nog zo’n 10%.  
Langhout heeft er geen problemen mee dat zijn klanten overal 
over de wereld zitten. Sterker nog, hij houdt ervan frequent de 
hele wereld over te gaan om de beste donoren op te sporen en 
klanten te bezoeken en te adviseren. Maar in Nederland kunnen 
veel veestapels volgens hem goed een extra impuls gebruiken. ‘De 
invoering van het fosfaatrechtenstelsel hebben onze business en 
de Nederlandse melkveehouderij natuurlijk veel kwaad gedaan. Het 
aandeel jongvee is op veel bedrijven dermate laag dat veel koeien 
veel te lang worden aangehouden. Men predikt levensduur, maar ik 
zeg dat de koeien in Nederland juist te oud worden. Streven naar 

‘Als je als 
melkveehouder 
niet van koeien 
houdt, kun je net zo 
goed een snackbar 
runnen’

DE SPOTLIGHTS OP
Gesponsord artikel

Tijdens zijn bezoek aan de World Dairy Expo 2022 in Madison maakte Adolf 
Langhout zelf deze foto van alle kampioenen van verschillende rassen.

‘GOEDE GENETICA BRENGT GELD OP’
Adolf Langhout is een liefhebber van mooie 
koeien. Koeien die een show kunnen winnen. 
Maar minstens zo zeer geniet hij van 
commerciële melkveehouders met hoogwaardige 
‘boerenkoeien’. Hij stelt dat veel Nederlandse 
melkveestapels wel een kwaliteitsimpuls kunnen 
gebruiken. ‘Vooral als de melkprijs weer daalt, 
maakt goede genetica het verschil.’

aan te kopen. Wie goede koeien wil melken, heeft goed materiaal 
nodig. En hou vast aan je koers. Ook als de melkprijs eens wat 
minder is. Juist dan moet je doorzetten. Want het grootste voordeel 
van een veestapel met bovengemiddeld goede genetica, betaalt 
zich terug als de melkprijs laag is.’ 

Beste van het beste benutten 
Veel van de embryo’s die ALH Genetics verhandelt, komen uit 
Noord-Amerika. Dat is volgens Langhout niet per se omdat de 
koeien daar beter zijn, maar wel omdat het aanbod groter is. ‘Ik 
wil altijd de beste dieren selecteren en daarmee werken. Alleen 

daarmee kom je echt 
verder', stelt de man die 
de stambomen van talloze 
koefamilies en fokstieren 
volledig uit zijn hoofd 
kent en tien jaar oude 
koeien ook als vaars nog 
op zijn netvlies heeft. ‘Ik 
kijk graag naar koeien 
en onthoud veel’, lacht 
Langhout. ‘De combinatie 
tussen koe en stier moet 

kloppen. Dat geldt voor de bloedvoering en de balans die je wilt 
creëren in de volgende generatie. Beter kan ik het niet uitleggen, 
maar mijn kracht is dat ik koeien snel en goed kan beoordelen. Net 
als alle beschikbare data. 
Hij vult aan dat goed materiaal voor hem betekent dat de 
koe foktechnisch goed kan presteren. ‘Ik kom vaak tegen dat 
melkveehouders hun 100.000 liter koe willen spoelen. Dat kan 
natuurlijk best goed uitpakken, maar 9 van de 10 keer presteert 
die koe goed door het management. Dat is niet hetzelfde dan 

foktechnisch ook goed presteren. De emoties bij je beste koeien 
juich ik alleen maar toe, maar je moet daarbij ook reëel naar cijfers 
en data blijven kijken.'

Oog van de meester 
Langhout verzorgt veel van de aanparingen om tot hoogwaardige 
embryo’s te komen voor klanten wereldwijd. Soms ziet hij een 
bijzonder dier of combinatie, waar hij zelf mee verder gaat. ‘Uit zo’n 
koefamilie in eigen beheer is bijvoorbeeld Unix geboren. De fokstier 
die bij Semex hoge ogen gooide. En ook de fokstier Beart uit de stal 
van Kuipers in It Heidenskip. Die laatste is al enkele jaren de best 
verkopende stier van Masterrind in Duitsland. Als zo iets lukt, is dat 
leuk. Een ander voorbeeld is de recente aankoop van Loyola Vogue 
Macy Red PP EX-94 A2A2. Met PP vererft zij volledige hoornloosheid. 
Dat combineert ze met topexterieur en het A2A2-gen. Ken jij een 
tweede koe in de wereld met deze combinatie? Die is er niet. 
Daarom heb ik haar gekocht en gaan we haar zelf spoelen. Ik heb 
er vertrouwen in dat zo’n investering zich terugbetaalt. En ja, 
uiteindelijk blijf ik ook een liefhebber.’

Adolf Langhout met de fameuze koe Farnear Aria Adler RC EX-96.


