
tevens de schouder te steil is (de schouder is 
gedraaid ten opzichte van een goed geplaatste, 
schuine schouder en drukt de bovenbenen 
daardoor wat naar achteren), dan wordt dit 
probleem nog vergroot, omdat de koe dan 
alleen boven haar klauwen kan komen tijdens 
het lopen als ze plattere klauwen heeft, wat de 
druk achter op de voorklauwen nog eens doet 
toenemen. Bovendien is het bij een te steile 
schouder niet mogelijk om een ruime stap te 
maken. 
De snellere groei van het hoorn in de 
voorklauwen en de hogere druk leiden tot 
meer klauwproblemen (zoolzweren en witte 
lijndefecten) en zorgen ook voor een Franse 
stand en het relatief nieuwe fenomeen 
van gedraaide voorklauwen. Gedraaide 
voorklauwen ontstaan als het hoorn van de 
binnenklauw veel harder groeit dan het hoorn 
van de buitenklauw. Te smalle koeien met 
problemen in de voorklauwen staan in rust 
regelmatig met gekruiste voorbenen om te 
proberen de binnenklauwen te ontlasten. Maar 
koeien met een te smalle voorhand hebben 
daar niet alleen last van tijdens het lopen 
(smal of breed moet in dit verband gerelateerd 
worden aan de hoogte van de koe). Een te 
smalle koe die wil gaan liggen, is niet goed in 
staat om dat gecontroleerd te doen en laat zich 
het laatste stukje vaak vallen. Hierdoor is er 
meer kans op dikke knieën, maar afhankelijk 
van de stalinrichting ook op stootplekken 
elders op het lichaam (bijvoorbeeld op de 
heupbenen). 

Beoordeling voorhand
Bij de beoordeling van de voorhand 
moeten de leeftijd van het dier en de 
ontwikkelingsmogelijkheden in acht worden 
genomen. Een jeugdig, laatrijp dier met 
een relatief diepe borst, maar nog weinig 
ribben, een gesloten schouder (een schouder 
met een vloeiende, rechte overgang naar de 
middenhand zonder knik achter de schouders) 
die schuin ligt, fijne botten en een fijne huid 
wordt vaak beoordeeld als teer en te weinig 
melktypisch, terwijl zulke dieren over het 
algemeen goed doorgroeien en uitdiepen en 
als oudere koe een mooie evenredige bouw 
hebben. Vroegrijpere vaarzen met grovere 
botten en diepere ribben worden vaak beter 

Fokkerij Tekst: Fred Reinders
Beeld: Els Korsten, Bob Miller

wordt, niet afdoende. Voor het functioneren 
van de koe zijn eveneens de schofthoogte, de 
ligging van de schouder, de overgang naar 
de middenhand en de diepte en de welving 
van de eerste ribben van groot belang. Bij een 
goede voorhand is er ruimte voor het hart 
en de longen en staat de koe recht op haar 
voorbenen, zodat de druk op de voorklauwen 
evenredig wordt verdeeld. Bovendien laat de 
schouderligging een ruime stap toe. Concreet 
komt dat neer op breedte tussen de voorbenen, 
diepte in de borst, een goede welving van de 
eerste ribben, een goede overgang van de 
schouder naar de middenhand en een schuin 
geplaatste schouder. 
Een koe heeft in de eerste plaats ruimte nodig 
in de voorhand om voldoende plaats te hebben 
voor hart en longen. De longcapaciteit van 
een koe is relatief laag en beperking ervan 
heeft snel invloed op de productiecapaciteit 
en duurzaamheid. Voor het produceren van 
melk moeten er gigantische hoeveelheden 
bloed rondgepompt (400-600 liter per liter 
melk) worden door het lichaam van een koe, 
zodat ook het belang van ruimte voor een 
goed ontwikkeld hart evident is. Ontbreekt 
die ruimte, omdat de borstkas smal en ondiep 
is, de koe achter de schouder een knik heeft 
(knijpt) in de overgang naar de middenhand 
en de ribwelving van de eerste ribben te gering 
is, dan kan ze minder bloed rondpompen. Dit 
wordt vooral duidelijk rond het afkalven als 
oedeem (zucht) zich ophoopt in de uier, omdat 
het niet snel genoeg afgevoerd kan worden 
via het bloed. Daardoor maken zulke koeien 
veel zucht, maar duurt het ook lang voor die 
zucht weer uit de uier is, wat een behoorlijke 
aanslag is op de duurzaamheid van de uier en 
de vitaliteit van de koe. 

Dikke knieën
Een aspect van een te smalle voorhand dat 
makkelijk valt waar te nemen, is de invloed op 
de mobiliteit van de koe. Als de ruimte tussen 
de voorbenen te smal is, zal de koe haar benen 
naar buiten weg moeten zetten tijdens het 
lopen om niet om te vallen. Hierdoor neemt de 
druk op de binnenklauwen toe, waarop deze 
zullen reageren met een snellere groei van 
het hoorn, wat daardoor tevens van slechtere 
kwaliteit is. Als naast een smalle voorhand 
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Toenemende problemen met voorklauwen

Het kenmerk voorhand zoals dat door 
de inspecteurs beoordeeld wordt bij de 
bedrijfsinspectie kent de volgende definitie: 
de ruimte tussen de voorbenen, gemeten 
op het hoogste punt van de voorbenen. Het 
kenmerk voorhand wordt bij de berekening 
van exterieurfokwaarden ingewogen in de 
composities voor frame en type. Bij frame is 
de inweging hoger naarmate de fokwaarde 
hoger is, waarbij de fokwaarde echter afgetopt 
wordt boven de 104. Hogere fokwaarden dan 

104 verhogen de fokwaarde voor frame dus 
niet extra. Bij type wordt voorhand gezien als 
een optimumkenmerk: elke afwijking boven 
of onder de 100 wordt negatief ingewogen, 
waarbij de inwegingsfactor echter erg laag is 
en het kenmerk dus uiteindelijk niet al te veel 
invloed heeft op de waardering voor type. 
Volgens hoofdinspecteur Gerbrand van 
Burgsteden van het CRV is er de afgelopen 
20 jaar niet veel veranderd in de breedte van 
de voorhand en is een score van 100 voor 

voorhand in een stierindex nu vergelijkbaar 
met die uit eerdere jaren. In de praktijk zijn 
echter regelmatig andere geluiden te horen 
en wordt vaak de zorg uitgesproken over (te) 
smalle voorhanden bij de koeien. 

Invloed op functionaliteit
Om het functioneren van een koe in relatie 
tot haar voorhand te kunnen beoordelen, 
is de definitie zoals die door CRV gebruikt 
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beoordeeld wat betreft ontwikkeling, ook 
wat de voorhand betreft, maar zullen als 
oudere koe op dat punt tegenvallen, omdat 
ze veel minder doorgroeien. Dat is zeker 
een punt van aandacht bij de beoordeling 
van stierindexen, omdat die gebaseerd zijn 
op vaarzeninschrijvingen en daardoor een 
vertekend beeld kunnen geven. 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw gaven 
de Nederlandse koeien ruim 5.000 kilo melk en 
waren ze breed, niet te groot en best bespierd. 
In Amerika was een ander type koe gefokt: 
melkrijker, hoger op de benen en minder 
bespierd. De Holstein-kruislingen die hun 
intrede deden in Nederland gaven veel meer 
melk en waren nogal wat scherper (smaller en 
met een hogere schoft) in de voorhand dan de 
FH-koeien uit die jaren. Dus werd scherpte in 
de voorhand vanaf dat moment geassocieerd 
met een hogere melkproductie en positief 
beoordeeld, hoewel die twee zaken in feite 
niets met elkaar te maken hebben. 

Toekomst zorgelijk
De beschreven problemen zijn in principe 
makkelijk foktechnisch op te lossen. Door 
meer aandacht te besteden aan de voorhand 
in de fokkerij kunnen de voorhanden breder, 
de borstkassen dieper, de overgangen van de 
schouder naar de middenhand meer gesloten 
en de eerste ribben gewelfder worden 
gemaakt. Een groot probleem daarbij is echter 
dat de jonge stieren die tegenwoordig ingezet 
worden, voor het overgrote deel bestaan uit 
stieren die ronduit smal te noemen zijn ten 
opzichte van hun hoogtematen, een extreem 
hoge schoft hebben, knijpen achter de te 
steile schouder en weinig ribwelving in de 
eerste ribben hebben. Zulke stieren mogen 
dan wel extreem hoge verwachtingswaarden 
hebben op basis van hun DNA, het zal voor 
hun nakomelingen toch moeilijk worden 
die erfelijke aanleg om te zetten in een 
probleemloze, rendabele hoge levensproductie 
als er functionele barrières opgeworpen 
worden in de bouw van de koe. Er waren niet 
eerder zoveel instrumenten in de fokkerij om 
stieren te selecteren. Zonder logisch nadenken 
vanuit het functioneren van de koe zijn er 
echter ook veel meer mogelijkheden gekomen 
om problemen te creëren. 

De voorhand is een onderdeel van de koe dat jarenlang nauwelijks aandacht heeft 

gekregen in de fokkerij. Nu een Franse stand van de voorbenen, klauwproblemen 

bij de voorklauwen en een gedraaide stand van die voorklauwen steeds vaker 

onderwerp van gesprek zijn, lijkt het tijd dat daar verandering in komt.

Smalle voorhand  
ondermijnt functionaliteit  

Een goed voorbeeld 
van een gewenste 
voorhand. Deze koe 
heeft veel ruimte tussen 
de voorbenen, heeft een 
diepe borst, een goede 
schouderligging waardoor 
de koe recht op haar 
voorbenen staat, een 
mooie overgang van de 
schoft naar de rug en een 
heel goede welving in de 
eerste ribben.

Dat Amerikaanse Holsteins echt niet altijd smal waren, laat deze 
foto uit 1974 zien. Op de foto staan onder andere Glenridge Citation 
Roxy 4E EX-97 (links), haar moeder Norton Court Model Vee EX (2e 
van links) en Hedegard Burkstead Ivanhoe 5E EX-95 (2e van rechts). 
Deze koeien gaven toen al ruim boven de 10.000 kg melk en hadden 
levensproducties boven de 200.000 lb (ruim 91.000 kg). Het Nederlands 
gemiddelde lag destijds rond de 5000 kg. 

Deze koe heeft een smalle voorhand met een steile 
schouder. De koe draait haar voorklauwen naar 
buiten en staat achter op de klauwen. Door de 
hoge, steile schouder heeft ze weinig souplesse in de 
voorhand. 


