Vitale Fokje
Bijna dertienjarige Preludedochter alsnog stiermoeder
Lang bleef ze verborgen voor de buitenwereld. Pas op elfjarige
leeftijd maakte Fokje 219 van Froukje Mulder en Jitte Ketelaar haar
keuringsdebuut. Een portret van een bijna dertienjarige en vitale
Preludedochter die als stiermoeder alsnog een kans krijgt.

Z

e is een laatbloeier. Tot 2006 kende
vrijwel niemand Preludedochter
Fokje van Froukje Mulder en Jitte Ketelaar uit het Groningse Winsum. Op de
wintershow in Bedum in februari 2006
kwam daar abrupt verandering in. Voor
het eerst betrad de toen elfjarige Fokje
de keuringsring.
Op overtuigende wijze won ze het algemeen kampioenschap. ‘Dat was hartstikke leuk’, zegt Froukje Mulder. ‘Vanwege
leptospirose waren we tien jaar lang niet
met koeien op een keuring geweest. We
wisten niet goed waar we stonden met
onze koeien. Bovendien is ook het voeren, melken en klaarmaken van keuringskoeien in die tijd veel specialistischer geworden.’ Jitte Ketelaar voegt
daaraan toe: ‘Fokje vond het zelf ook
prachtig. Ze is wel een beetje ijdel.’
Als hij de koe even later aan het halster
pakt, laat de Preludedochter meteen zien
waar Ketelaar op doelt. Ze heft alert haar
kop en laat zich van haar fraaiste kant
zien.

Jeugdige 65-plusser
In datzelfde jaar nam de Preludedochter
als oudste koe deel aan de NRM. In 2007
was ze in Bedum opnieuw present. Ze
won de reservetitel en vormde met de
net iets oudere winnares Alie 144 (v. Boppe) een mooi duo. Kort daarna kreeg ze
92 punten, met 93 punten voor de uier.
Dit jaar zit een optreden op de Groningse
provinciale er niet in. Fokje, die op 24 februari dertien jaar wordt, staat droog.
Als Mulder de Preludedochter in één
woord moet omschrijven, dan is dat met
‘vitaal’. ‘Ze is net zo’n jeugdige 65-plusser die je hier buiten Winsum nog wel
eens ziet hardlopen.’
Die duurzaamheid heeft Fokje 219 niet
van een vreemde. Ook Fokjes moeder
hield het lang vol.
De in 1985 geboren Fokje 188 (v. Marlin)
werd veertien jaar oud en produceerde
89.779 kg melk met 4,54 procent vet en
Fokje pas op latere leeftijd in de
schijnwerpers
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3,74 procent eiwit. ‘De Marlin
was een grote, opengebouwde koe met veel rib. Een van
haar laatste kalveren was Preludedochter Fokje 219. Prelude met Marlin is een prachtige paring. We hebben meer
goede koeien uit die combinatie gehad. Prelude gaf
kracht en dat paste goed bij
Fokje 188, een koe met meer
type dan frame.’

Voorzichtige start
Als jonge koe maakte Fokje
geen daverende productielijsten, al haalt ze gemiddeld
over haar negen afgesloten
lijsten wel een lactatiewaarde
van 110. De Preludedochter
startte voorzichtig met een
vaarzenlijst van krap zesduizend kilogram. Mulder nuanceert dat beeld graag: ‘Tot
2001 boerden we in Friesland
buitendijks. De eerste snee
gras werd volledig door de
ganzen opgevreten en het
grasland bevatte veel distels.

Omdat we veel ruwvoer hadden, voerden we nauwelijks
andere producten bij. Bovendien is Fokje een koe met een
Canadese afstamming. Die
komen wat langzamer op
gang, maar groeien wel lang
door.’
In 2001 kwamen Mulder en
Ketelaar naar Groningen,
waar ze 115 koeien melken
en tachtig hectare grond in
gebruik hebben. In Winsum
maakte Fokje haar beste lijsten. In de zesde lactatie produceerde ze in 362 dagen
11.264 kg melk met 4,65% vet
en 3,63% eiwit, goed voor een
lactatiewaarde van 122. Inmiddels staat de teller op
86.157 kg melk met 4,82% vet
en 3,66% eiwit.
Mulder en Ketelaar hebben
van Fokje geen vrouwelijke
nakomelingen. ‘Dat is het
enige nadeel aan Fokje. We
hebben een dochter van
Aaron en van Esquimauzoon
Souvenir gehad en die zijn allebei niet meer op het bedrijf.’
Mulder en Ketelaar hopen dat
de Preludedochter het nog
een tijdje volhoudt. ‘Als koeien het niet in zich hebben
worden ze niet oud, maar een
beetje geluk moet je er ook
bij hebben.’
Inge van Drie

Fokje levert VT Forum Gjalt
Op zoek naar een jonge stier om gezamenlijk in te zetten
kwamen de gebruikers van Veeteeltforum uit bij VT Forum
Gjalt, een in november 2006 geboren Titaniczoon uit Fokje
219. ‘We voelen ons erg vereerd dat ze Gjalt willen inzetten.
We hopen dat Fokje zo toch nog een beetje nafok krijgt’,
zegt Ketelaar.
Mulder en Ketelaar kozen bewust voor een paring van Fokje
met Titanic. ‘Die stier past wat betreft bloedvoering en aAacode precies bij Fokje. Dat hij het vetgehalte verlaagt, is
voor Fokje niet erg. Titanic vererft ook vlakke kruisen, maar
Fokje heeft juist een sterk kruis.’
Gjalt is een mooie stier, vinden Ketelaar en Mulder. ‘Hij
heeft een sterke bovenbouw, een mooi kruis en genoeg
breedte. Wat dat betreft is Gjalt een moederskindje.’
De discussie over Gjalt op het forum is te volgen via www.
veeteeltforum.nl, onderdeel koe en fokkerij, topic VT Forum Gjalt – Stiermoeders.
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