Toch nog raa k voor Tinies

Beekmanshoeve
Bertil
(Willis x Jocko)

Beekmanshoeve Bertil eerste fokstier uit d oor Jan Wermink ontwikkelde koefamilie
Al meerdere generaties leveren de Tinies stieren aan de ki. Een fokstier leverde dat tot nu toe niet op. Beekmanshoeve Bertil brengt daar
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at hij nog een fokstier zou leveren,
had Jan Wermink niet meer verwacht. ‘Dat nu net de allerlaatste stier die
ik heb geleverd fokstier wordt, is super’,
vindt Wermink. Jarenlang was hij bedrijfsleider op de Beekmanshoeve in Witharen, eigendom van de familie Van de
Bosch-Beekman, maar in 2004 werd het
bedrijf verkocht. Wermink leverde door
de jaren heen uit zijn Tiniefamilie – de
eerste Tinie was door zijn vader in Friesland gekocht – verschillende stieren aan
de ki, zowel in binnen- als in buitenland.
Een snelle blik op de NRS-site leert dat er
een kleine dertig stieren zijn met het prefix Beekmanshoeve. Een fokstier leverde
dat niet op, al kwam Beekman’s Hoeve
Cyriel (Fatal x Sunny Boy) dichtbij met nu
nog 87 nvi en 104 exterieur. ‘De stieren
uit de Tinies voldeden altijd vlot aan
de verwachtingswaarde’, constateert HGfoktechnicus Tonny Koekkoek. ‘Net dat
laatste beetje geluk om een topper te fokken hadden ze tot nu toe net niet.’
Met de allerlaatste stier die Wermink uit
de Tinies leverde, is het toch nog raak. In
de aprildraai was Beekmanshoeve Bertil
de hoogste nieuweling in de nvi-lijst.

Melk van moederskant

Precies zijn volle zus

‘Qua productie kun je het niet beter wensen’,
vindt HG-foktechnicus Tonny Koekkoek. ‘Bertil kreeg de melk van moederskant mee en de
gehalten van vaderskant.’ Voor levensduur
scoort Bertil 326 dagen. Dat betekent dat
zijn dochters gemiddeld ruim 160 dagen langer op het bedrijf zijn.
Met 95 is het beenwerk van de Bertildochters
rechter dan gemiddeld. Positief vererft Bertil
voor uierkenmerken als vooruieraanhechting
(106) en uierdiepte (106). Bertil scoort minder sterk voor vruchtbaarheid (95).

Tinie 208 (v. Sunny Boy) was de eerste uit
de familie die op foktechnische belangstelling kon rekenen. ‘Ik kreeg een brief
van de ki omdat ze een goede index had.
Tot dat moment was ze me eigenlijk niet
eens opgevallen’, geeft Wermink aan. De
Sunny Boydochter ging in haar eerste lijst
voortvarend van start. Ze produceerde in
305 dagen 10.690 kg melk met 4,36% vet
en 3,45% eiwit. In totaal gaf de met 85
punten ingeschreven Tinie 208 in haar
leven 61.209 kg melk met 4,36% vet en
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Jan Wermink: ‘Willis was in eerste
instantie mijn keuze niet’
3,56% eiwit. ‘Tinie 208 was een super
melkkoe. In latere lijsten gaf ze gemakkelijk twee tot drie maanden achter elkaar zestig kg melk’, meldt Wermink. Die
melkijver was ook aan haar uiterlijk af te
lezen. ‘Ze straalde veel melk uit. Tinie 208
was een goed ontwikkelde en brede koe
met een best kruis. Voor een keuring
vond ik haar uier niet goed genoeg.’
Dochter Beekmans Tinie 311 (v. Fatal) –
een volle zus van Beekman’s Hoeve Cyriel
– maakte in Witharen maar één lijst. In
599 dagen gaf de Fataldochter 20.341 kg
melk met 4,40% vet en 3,81% eiwit. ‘Er
was zo veel belangstelling voor haar dat
ik met spoelen meer geld kon verdienen
dan met melken.’ Tinie 311 kreeg 85 punten. ‘Ze was een wat grovere en meer gesloten koe dan haar moeder, maar ze had
wel een betere uier.’
Uit Tinie 311 kreeg Wermink een Jockodochter: Beekmans Tinie 409. In navolging van moeder en grootmoeder was er
ook voor haar ki-belangstelling. HG wilde
de Jockodochter als pink drachtig maken
van Veneriete Willis (v. Sestak Scout),
waarvan HG in totaal twaalf zonen heeft
ingezet. Dat was een mooie combinatie,
vond Tonny Koekkoek. ‘Willis was een
heel specifieke stier. In de melk kon hij

ging voor stieren met veel melk. Willis
paste daar niet bij.’
Toch veranderde Wermink van gedachten. Toen de Jockodochter aan de melk
kwam, insemineerde hij haar nogmaals
met Willis. Tinie 409 maakte in Witharen
één lijst. In 305 dagen reikte ze tot een
productie van 11.580 kg melk met 3,75%
vet en 3,39% eiwit. Drachtig van Willis
verhuisde ze vervolgens naar de stal van
Dick van Schaik in Klarenbeek. Daar is de
bijna zeven jaar oude met 86 punten ingeschreven Jockodochter nog volop in
productie, vertelt Van Schaik. ‘Ze is een
koe met een ontzettend mooi frame en
prima poten, een goede melkkoe ook. Ze
heeft in vier lijsten nu ruim 50.000 kg
melk gegeven met 3,51% eiwit.’
Spijt van de aankoop heeft Van Schaik
niet gehad. Uit de dracht van Willis kreeg
hij namelijk ook nog een vaarskalf: Beekmans Tinie 410. De volle zus van Bertil is
inmiddels uitgegroeid tot een fraaie, met
85 punten ingeschreven tweedekalfskoe,
die drachtig is van Duplex. In haar vaarzenlijst produceerde ze in 305 dagen 8701
kg melk met 4,33% vet en 3,56% eiwit,
goed voor een lactatiewaarde van 115. ‘In
de cijfers van Bertil herken ik precies zijn
volle zus, zowel voor productie als voor
exterieur. Als Bertil net zulke dochters
geeft als zijn volle zus, dan zijn het zeer
bruikbare koeien’, vindt Van Schaik. ‘Ik
ga de stier in ieder geval gebruiken, en
dan vooral op grote, scherpe koeien.’

In de gaten houden
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Beekmans Tinie 410, met 85 punten
ingeschreven volle zus van Bertil
wel wat ondersteuning gebruiken, qua
gehalten deed hij het prima. Daarnaast
scoorde hij goed voor uiers en benen,
maar wat minder voor frame. Dat paste
prima bij de Tinies. Dat zijn altijd koeien
met veel melk. Ze zijn meestal niet te
groot, maar ze zitten qua frame sterk in
elkaar en ze hebben goede kruispartijen
en benen.’
Koekkoek moest eerst nog wel Wermink
overtuigen. ‘Willis was in eerste instantie
mijn keuze niet’, geeft Wermink eerlijk
toe. ‘Ik was meer een indexmelker en

Ki-belangstelling voor de familie is er nog
steeds. HG heeft Tinie 410 en haar jongere Goldwynzusje onder contract. Van
Schaik heeft daarnaast nog twee Orcivalen twee Adeptdochters uit Tinie 409 aan
de melk. ‘Hun lactatiewaarden lopen uiteen van 118 tot 131. De Tinies doen het
qua melk en eiwit zonder uitzondering
prima en ze hebben goede frames en benen. In uiers hebben ze wat ondersteuning nodig.’
Van Schaik hoopt op nog meer nakomelingen uit de Jockodochter. ‘Ik heb haar
net opgestart voor een spoeling met Shottle.’ En Wermink zelf ? Die is de banden
met de Tinies nooit helemaal kwijtgeraakt. Hij fokt het jongvee op van Gerard
Nijman uit Stegeren, die bij de bedrijfsbeëindiging van de Beekmanshoeve een
aantal Tinies kocht. ‘Zo kan ik de Tinies
toch nog een beetje in de gaten houden.’
Inge van Drie
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