Trefzekere Wilh elmina’s

V.l.n.r. Stammoeder Wilhelmina 296 (Lucky Leo) met
haar dochters Wilhelmina 369 (v. Allen), Wilhelmina
342 (v. James) en Wilhelmina 358 (v. Juror)

Teus van Dijk: ‘Ik vind het nog te vroeg om te stellen dat de Wilhelmina’s beter zijn dan de Geertjes’
Tien jaar na het succes van Geertje 289 was het algemeen NRM-kampioenschap opnieuw voor Teus van Dijk uit Giessenburg. Niet de gedoodverfde kandidaat Wilhelmina 358, maar halfzus Wilhelmina 369 greep
de titel. Een beschrijving van de uiterst succesvolle Wilhelminafamilie.

A
.

nderhalve week na de NRM overheerst in huize Van Dijk in Giessenburg nog altijd de feeststemming. Een
veelvoud aan bossen bloemen siert de
woonkamer en zelfs de koek bij de koffie was een cadeau voor het algemeen
kampioenschap van Wilhelmina 369. De
CB Allendochter kaapte tijdens de NRM
verrassend de felbegeerde titel weg voor
de neus van de vooraf gedoodverfde kandidaat en halfzus Wilhelmina 358 (v. Juror).
‘Deze verrassende wending hadden ook
wij totaal niet verwacht’, stelt Teus van
Dijk, die de koeien zonder uitzondering
benoemt als ‘de Juror’ en ‘de Allen’.
‘Vooraf ging alle aandacht richting de Juror. Veel mensen kwamen net voor de
keuring al even een kijkje nemen naar
hoe ze ervoor stond en dan dendert opeens de Allen eroverheen. Natuurlijk
won ze op de HHH-show en de Wintershow in Noordeloos de reservetitel, maar
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beide keren liep ze in de schaduw van de
Juror.’
De familierelatie tussen dit tweetal absolute keuringsvedettes van Teus en Lia
van Dijk mag beslist niet onopgemerkt
blijven. De twee halfzusjes hebben dezelfde moeder in Wilhelmina 296. De
met 90 punten ingeschreven Lucky Leodochter is elf jaar oud, brengt binnenkort haar negende kalf en gaf inmiddels
meer dan 110.000 kg melk. ‘Ze is nog altijd krijtgaaf, stapt kaarsrecht vooruit en
heeft een fraaie balans in de uier’, omschrijft Teus zijn succesvolle fokkoe.
‘Waarom ze zo goed fokt? Het is een koe
die duidelijk heel sterke punten en absolute verbeterpunten heeft. Dit maakt
het maken van een combinatie veel
makkelijker dan wanneer een koe gemiddeld is op alle onderdelen.’
In Giessenburg loopt naast Wilhelmina
358 (94 punten) en Wilhelmina 369 (92
punten) ook hun met 90 punten inge-

schreven halfzus Wilhelmina 342 (v.
James). Haar dochter, Wilhelmina 384 (v.
Derry) is inmiddels ook al met 90 punten opgenomen in het stamboek. ‘Het
eerste kalf van de Lucky Leo was een
stierkalf, daarna bracht ze achter elkaar
zeven vaarskalveren. Twee dochters hebben we verkocht en bij het jongvee lopen nog een nakomeling van Juror en
een dochter van Damion. Nu is ze drachtig van September Storm.’

Vruchtbare doordouwers
‘Heel kenmerkend voor deze tak van de
Wilhelminafamilie is de power. Het zijn
echte doordouwers die zonder uitzondering voorzien zijn van beste klauwen’,
vertelt Teus van Dijk. ‘Ook de vruchtbaarheid is super. De Allen bijvoorbeeld
is nooit meer dan één keer geïnsemineerd, ondanks dat ze twee keer een
tweeling heeft gebracht.’ De Wilhelmina-familie is ook aansprekend duurzaam. De Idealmoeder van honderdtonner Wilhelmina 296 heeft vorig jaar de
10.000 kilogram vet en eiwit volgemaakt.
Haar Topsmoeder gaf in totaal ruim
80.000 kilogram melk.
‘Achter de Wilhelmina’s zit ruim vijftig
jaar fokkerij. Zeker zes tot zeven generaties achter de Allen en de Juror herinner
ik me als stuk voor stuk heel beste koei-

en. Helaas heeft deze Wilhelminatak
niet zulke hoge gehalten, anders waren
ze foktechnisch interessanter geweest.’
Wilhelmina 369 staat in 305 dagen voorspeld op 18.039 kg melk met 3,02% vet
en 3,22% eiwit. Wilhelmina 358 heeft inmiddels een lijst van 311 dagen, waarin
ze 16.467 kg melk gaf met 3,55% vet en
2,96% eiwit. ‘Deze lijsten zijn wel voor
een groot gedeelte gebaseerd op drie
keer daags melken’, haast Teus zich te
vertellen. ‘Zeker de Allen krijg je anders
niet in keuringsconditie, die geeft zo gemakkelijk melk. Het gevolg van drieWilhelmina 139
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maal daags melken is wel dat de gehalten omlaaggaan.’
Ki-intresse is er wel voor een andere, en
duidelijk gehalterijkere tak van de Wilhelminafamilie. Van de excellente Wilhelmina 311 (v. Jolt) staat Stormaticzoon
Slingerman’s Image bij KI Samen. Image
debuteerde tijdens de laatste indexdraai
met een exterieurfokwaarde van 111 en
de voor de volgende indexdraai verwachte productiefokwaarden zien er volgens
eigenaar KI Samen redelijk uit. Voor de
familierelatie tussen Wilhelmina 358 en
Image moeten we ver zoeken. Zeven generaties terug is de in 1970 geboren preferente stammoeder Wilhelmina 45 (v.
Zonnestein 4) de gemeenschappelijke
voorouder.
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De veestapel van Teus en Lia van Dijk
kwam tien jaar geleden voor het voetlicht door het algemeen NRM-kampioenschap van Slingerman 63-dochter Geertje
289. ‘In het begin waren het vooral de
Geertjes die meegingen naar de keuring.
Op dit moment is de Wilhelminafamilie
het meest succesvol. De twee families
zijn aan elkaar gewaagd, maar ik vind
het nog te vroeg om te stellen dat de Wilhelmina’s beter zijn dan de Geertjes.’
Wanneer Van Dijk over zijn trefzekere

Wilhelminafamilie praat, is merkbaar
dat zijn voorkeur uitgaat naar Jurordochter Wilhelmina 358. ‘Ik kan me voorstellen dat de Allen aanspreekt met haar
enorme ontwikkeling, haar kracht en
haar heel sterke stap. Maar ik verwacht
niet dat haar erelijst zo lang wordt als die
van de Juror, die meer fijnheid, een meer
gelijnde bovenbouw en een beter en langer aangehechte uier heeft. Als je met
een van deze koeien naar een buitenlandse keuring wilt, moet je de Juror nemen en daarom blijft zij voor mij de
beste koe.’
‘Het verschil op de NRM was dat de Allen
er super voor stond. De Juror had niet genoeg melk in de uier en straalde minder.
Op een keuring heeft een fractie minder
heel grote gevolgen. De Juror is op een
keuring een moeilijker te showen koe,
en wanneer ze één mug voelt, zet ze direct het haar overeind en straalt ze niet
meer. Ze is twee keer reservekampioene
op de NRM geweest en ik had haar het
algemeen kampioenschap heel graag gegund. Maar het moet duidelijk zijn dat
we ook met de titel voor de Allen natuurlijk heel erg blij zijn. De teleurstelling
sloeg snel om in grote vreugde.’
Florus Pellikaan
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