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Lightnings in de praktijk
Melkveehouders aan het wo ord over hun Lightningdochters

Keuringskampioenen, blijvers, pittige tantes of een vreemde kleur.
Het is slechts een greep uit de reacties die lezers instuurden over de
prestaties van Lightningdochters op hun bedrijf. Tot slot van de
special een overzicht van de ingezonden brieven, faxen en mailtjes.
Extreme vet-eiwitverhouding
Wij melken meerdere zwartbonte dochters van Lightning, waarvan er één bijzonder is, namelijk Jetske 161. Ze heeft
hoog eiwit en laag vet in verhouding met
de liters melk. Ze realiseerde in haar
tweede lijst een 305 dagenproductie van
11.219 kg melk met 3,62% vet, 3,79% eiwit en 106 lactatiewaarde. HG heeft deze
koe gecontracteerd voor het roodbontstiermoederprogramma.
Voor exterieur heeft ze 85 punten gekregen. Haar volle zuster kreeg 86 punten en
heeft de gehalten een beetje normaler.
Met het spoelen van Jetske 161 hadden
we tien embryo’s. We hebben daar zeven
drachtigheden aan overgehouden. Er zijn
inmiddels twee roodbonte vaarskalveren
en een roodbont stierkalf geboren.

se, superbeste benen en een opvallend
breed en lang kruis, dat ze met recht reservekampioene werd.

Pieter Jan Groot, Middenbeemster
Wim Heitzer, Noorbeek
Wim Heitzer met Warsi 20 tijdens de
NRM van 2006

Wim Mulder, Koekange

EK in Oldenburg
Toen familie Bongers mij vroeg om hun
Lightningdochter Warsi 20 voor te brengen tijdens het Europees kampioenschap in Oldenburg, voelde ik mij bijzonder vereerd. Ik doe nu zo’n dertig
jaar mee aan fokveeshows en het presenteren van koeien is een van mijn
grootste hobby’s. Daarbij heb ik veel geleerd van een Canadees jurylid tijdens
de HHH-show in Zwolle.
Warsi 20 is een pittige tante, dus we hebben flink moeten oefenen om aan elkaar
gewend te raken. De angst dat ze tijdens
het EK dwars zou gaan lopen of niet
meer zou willen lopen was gelukkig ongegrond. Ze liep prima.
Op de NRM toonde ze later zo veel klas-
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punten. Als vaars bracht ze een vaarskalf
van Topspeed Toulon. Vorig jaar kregen
we een rood Canvasstierkalf dat naar CR
Delta is gegaan. Dit jaar bracht ze een
Elayovaarskalf, uit een contract voor
Koole & Liebregts.
Bij ons jongvee lopen nog twee veelbelovende Lightningdochters uit de Lagleystam. Deze hebben beide de roodfactor,
staan onder contract voor CR Delta en
kalven komende winter af.

Beloftevolle stiermoeders
Wij melken een roodbonte Lightningzus
van Cocktail 17, Topspeed Andy.
Wij hebben haar als drachtige vaars gekocht bij Jan Wigboldus te Garmerwolde
en hebben er zeker geen spijt van. Deze
Lightningdochter komt op ons bedrijf
met zwartbonte koeien tot bijzondere
producties. Haar eerste lijst: 316 dgn.
11.607 kg melk 4,48% vet 3,61% eiwit
3201 ejr 129 lw. Haar tweede lijst heeft
ze onlangs afgesloten met een lactatiewaarde van 124.
Ondanks deze hoge productie kalft ze
telkens binnen het jaar en is ze flink uitgezwaard. Ze kon alleen wat sterker op
de lendenen zijn en kreeg daardoor 85

Franse Lightnings
In onze overwegend roodbonte veestapel lopen nogal wat Lightnings, van
oude koeien tot vaarzen. Stuk voor stuk
zijn het mooie, sterke koeien die lang
meegaan. Ze lopen op uitstekende benen en geven veel melk tot aan het eind
van de lactatie. Opvallend is de grote
hoeveelheid melk en de nauwe vet-eiwitverhouding. Ze pieken niet, maar
zijn wel persistent. Het mooiste voorbeeld is onze Sydney. In haar vaarzenlijst startte ze met 30,6 liter. Net voor
het droogzetten gaf ze in de negende
controle nog 28,2 liter. Dat zijn de beste
vaarzen. Opmerkelijk is ook dat geen
van onze Lightnings ooit hoger dan 179
celgetal over de lactatie heeft gescoord.
Het gemiddelde celgetal van onze Lightnings ligt over zestien lijsten op 82.
Lightning is een van de stieren die naarmate zijn betrouwbaarheidcijfers toeneme, alleen maar meer overtuigt. Hij zal,
ons inziens, zeker een duidelijk stempel
drukken op de Nederlandse fokkerij.
Maar ook op die in het buitenland, zoals
hier in Frankrijk. Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat we, met Labelle in
z’n afstamming, geaarzeld hebben om
Lightning in te zetten. Hij was toen nog
proefstier. Gelukkig zijn we deze keer
niet al te eigenwijs geweest.
Koos, Lourien en Marcel van Bruchem, Arnac
la Poste, Frankrijk

Laatrijpheid
We hebben een viertal Lightningdochters op het bedrijf aan de melk en zijn
daar bijzonder tevreden over. Ze produceren veel melk met een goede vet-eiwitverhouding. Met het ouder worden gaan
ze meer geven. Dat zorgt voor lijsten in
300 dagen van 10.000 tot 11.000 liter
melk. En dat in combinatie met best exterieur. Carla 235 is hier een voorbeeld
van. Ze is als vaars ingeschreven met 86
punten en als tweedekalfskoe met 88
punten. Ze combineert dat met een beste lijst: 4.11 300 dgn. 11.035 kg melk
4,37% vet 3,65 % eiwit lw 113. Bij het
jongvee lopen nog Lightningdochters en
we insemineren er ook nog steeds mee.
Lightning is gewoon een allround stier.
John Wester, Opmeer

Lightning wordt er één
Lightning trok als jonge proefstier al
onze aandacht door zijn imponerende
moederstam. Het feit dat Lightning de
roodfactor bezat, maakte zijn testkans
bij ons compleet. Mijn pa zei destijds al
tegen me: ‘Dat wordt er één.’
Uit de proefperiode hebben we de roodbonte Germa 5 aan de melk gekregen.
Als vaars maakte ze een goede lijst en
kreeg 87 punten. Ze heeft zich in de loop
der jaren ontpopt tot een mooi ontwikkelde, sterke koe die daarbij elk jaar progressie boekt in productie. Ze heeft nu
ruim 72.500 kg melk op de teller staan
met daarbij een gemiddeld eiwitpercentage van 3,51 en is nu bezig aan haar
zesde lijst. Op oudere leeftijd is ze ingeschreven met 91 punten. We zijn met
haar ook verschillende keren, niet zonder succes, naar een keuring geweest.
Persoonlijk vind ik dat ze elk jaar beter
wordt en ze zou nu bij wijze van spreken
zo weer naar een keuring kunnen. Ze is
voor ons een plezierige koe, realiseert
een prima productie en is daarbij, niet
onbelangrijk, een goede fokkoe.
Naast Germa 5 hebben we nog twee

Deze vallen op door de lengte die in de
koeien zit, zonder daarbij aan kracht te
verliezen. Wel zijn er enkele bij waar de
achterspenen te nauw staan. Op dit moment zetten we wel weer Lightningzonen in.
Wim van Eck, Zeist

Jeugdig enthousiasme
Germa 5, ingeschreven met 91 punten
Lightnings aan de melk, een vierdekalfs
en een tweedekalfs. De zwarte vierdekalfs laat dezelfde productieprogressie
zien en heeft eveneens een mooi eiwitgehalte. Ze valt op door haar onopvallendheid. De tweedekalfs is een aansprekende 87 puntenkoe. Ze is sterk en heeft
een prima productie met wederom een
mooi eiwitgehalte. Van haar hebben we
een Weggelhorster Advancestier aan de
ki verkocht. Daarnaast lopen nog meerdere Lightningdochters bij het jongvee.
Persoonlijk vind ik Lightning een stier
die al vroeg interessant was, maar in de
loop der jaren alleen maar interessanter
is geworden. Simpelweg door het feit
dat het gewoon een bewezen, supereconomische stier is. Zijn dochters zijn blijvers en weten enorme progressie te boeken in productie, melk en eiwit.
Op onze inseminatielijst staan onder andere de Lightningzonen Sonlight en Lucrative rf en, wellicht overbodig te noemen, Lightning.
En… pa, je had gelijk.
Mts. Haytink-Wichers, Lochem

Grootschalig ingezet
Wij hebben binnen onze 70-koppige
veestapel Lightning grootschalig ingezet
door zijn nauwe vet-eiwitverhouding en
zijn beste benen. Drie jaar lang hebben
we Lightning gebruikt, waardoor we nu
twintig dochters aan de melk hebben.

Dit is helaas onze enige Lightningvaars,
maar het is wel een mooie. Ze heeft een
goed exterieur en een rustig karakter.
De vaars is een Lightning x Etazon Lord
Lily. De stier past goed in ons fokdoel,
maar vererft wel vrij veel hoogtemaat
(107). Wij willen juist iets kleinere koeien fokken en gebruiken de stier daarom
niet meer. Maar het is wel een goede
stier voor eiwit en exterieur.
Jochem en Marjan Evers, Braamt
De Lightningvaars van Jochem en Marjan
Evers

Lightning maakt dromen waar
Onze negen Lightningdochters doen het
erg best. Ze hebben gemiddeld een lactatiewaarde van 105,5 en zijn ingeschreven met 85,2 punten voor algemeen
voorkomen. Zowel in productie als in exterieur kan hij wel wat spreiden. De veteiwitverhouding is echter bijna altijd
bijzonder goed.
Als je hem kunt combineren met een
brede, niet te open koe met sterke lendenen en een wat hellend kruis (liefst
met nog wat bespiering), dan kan hij bijzondere dochters geven: makkelijk be-
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wegende, atletische dieren die elk jaar
beter worden.
Met Sugar 17 rf (mv. Tulip), Warsi 19 rf
(mv. Ronald) en Warsi 20 rb (mv. Ronald)
hebben wij drie zeer goede Lightningdochters. Alle drie waren ze aanwezig op
de NRM van 2006, waarbij Warsi 20
reservekampioene vaarzen roodbont
werd.
Voor de NRM hadden wij met haar al een
hoogtepunt gehad op het EK in Oldenburg. Ze eindigde daar als derde in haar
rubriek, achter de latere NRM-kampioene. Onze trouwdag en geboorte van de
kinderen waren absolute hoogtepunten
in ons leven, maar deelname aan een EK
en succesvol zijn op de NRM komt er wel
heel dicht bij! Hiermee maakt Lightning
voor onmogelijk gehouden dromen
waar. Het is productie, exterieur, karakter, stiermoeder en keuringskampioene,
alles in één. Lightning zal hiermee zijn
stempel gaan drukken op de Nederlandse koe.

de vet-eiwitverhouding, voldoende melk
en goede benen. Zijn index is later alleen maar gestegen. Nu, ruim zes jaar
later, worden er bij ons nog steeds Lightningkalveren geboren. De elf dieren die
in productie zijn, scoren gemiddeld
105,1 lactatiewaarde en zijn ingeschreven met 82,5 punten voor algemeen
voorkomen. Er is nog maar één melkgevende koe afgevoerd.
Naast goede vrouwelijke nakomelingen
werd op ons bedrijf ook Lithium geboren, die onlangs hoog scoorde bij de indexdraai. Dankzij Lightning mogen we
ons nu fokker noemen van een heuse
fokstier.

een bijzonder goed karakter. De gemiddelde lactatiewaarde is 108,6. Hiervan
zijn er vijf tijdens een bedrijfsinspectie
gekeurd en scoren gemiddeld 84,4 punten voor algemeen voorkomen.
Momenteel insemineren we 15 procent
van de veestapel met Lightning. Als hij
allemaal rode kalveren zou geven, gebruikte ik hem nog veel meer. Ik raad
alle collega-veehouders met een hoog
Stadel- en/of Trademarkgehalte in hun
veestapel aan om Lightning in te zetten.
Zijn bevruchting is overigens ook uitermate goed.

Johan en Maria van den Boer, Someren

De rode start

Indextopper

Wil en Helmie Bongers, Kessel

Een vreemde kleur
Stieradvies Peek en Kroon had al een
hele tijd Lightning op onze lijst staan,
toen ik in 2006 op 15 april ’s nachts een
prachtig vaarskalf trok uit een Dustinkoe. In de ruim twintig jaar dat ik in het
bedrijf zit, hebben we alleen zwartbonte
kalveren getrokken. Ik was dan ook zeer
verbaasd dat er een roodbont kalf voor
de dag kwam. De roodfactor had toch
een kans gezien.
De volgende dag moest het ‘aparte’ kalfje door mijn jongste dochter van negen
jaar worden bewonderd. Haar reactie:
‘Houden we haar, mam?’ Ik zei: ‘Natuurlijk, het is toch een vaarsje.’ Sophie:
‘Maar wordt ze dan niet gepest door de
andere koeien?’ U snapt dat we daar erg
om gelachen hebben.
In mei is ze geïnsemineerd met Radical,
zodat de volgende generatie toch weer
zwart is, maar ze ziet er goed uit en is
natuurlijk gemakkelijk terug te vinden
in het koppel.
Helmie van Creij en Sophie, Landhorst

Trotse fokkers Lithium
In 2001 insemineerden we voor het eerst
met Lightning. We kozen voor hem omdat bij het bekend worden van zijn eerste index bleek dat Lightning de stier
was die we zochten. Dit vanwege de goe-
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Indextopper Graskamp Massia-red
Onze Lightningdochter Graskamp Massia-red is met een index van 228 euro
nog steeds de topkoe qua index van
Vlaanderen. Maar ook met een nvi van
278 en een exterieurindex van 108 is ze
een echte topper. De met 87 punten ingeschreven Lightning uit Massia 14 heeft
twee afgesloten lijsten. Eerste lijst: 305
dgn. 10.441 kg melk 3,52% vet 3,69% eiwit, tweede lijst: 305 dgn. 11.520 kg
melk 4,01% vet 3,77% eiwit. Na diverse
spoelingen is ze nu drachtig van Delta
Paramount. Ook andere Lightningdochters en de nakomelingen hiervan doen
het op ons bedrijf uitstekend.
Luc en Jo Haesen, Dilsen, België

Nog steeds gebruiken
Wij hebben een roodbontmelkveebedrijf met ongeveer 70 stuks melkkoeien
en bijbehorend jongvee. Alles bij elkaar
hebben we 15 dochters van Lightning
tussen de melkkoeien en het jongvee lopen. We melken op het moment zes
dochters van Lightning.
Ze melken supermakkelijk en hebben

Mts. Duisters-Bogers, Budel-Schoot

Ruim drie jaar geleden verraste Lightning met zijn fokwaarde en ben ik op
zoek gegaan naar een rode Lightningstiermoeder. Het vinden van zo’n
vaars met een goede rode stamboom
was niet eenvoudig, maar wie zoekt, zal
vinden. Met de superstamboom van Alumette was ik blij verrast, vooral toen ik
haar tien dagen voor het kalven zag. Ze
was al zeer compleet. Eenmaal gekalfd
was ze melkrijk, had goede gehaltes,
veel ras, een goede uier en zeer droge
benen. Ze werd daardoor ook ingeschreven met VG 89.
Dat ze ook voor het zwartbontfokprogramma gecontracteerd werd, was voor
mij verrassend, maar wel begrijpelijk.
Alumette staat op dit moment weer op
het punt van kalven en is uitgegroeid tot
een zeer bijzondere fokkoe.
Deze rode aankoop is voor ons bedrijf
het begin geweest van een rood tijdperk
waar we tot de dag van vandaag geen
spijt van hebben gehad.
Jan Kolff, Woudrichem
Alumette, van Vlaamse komaf

