Twister uit z wartbontnest

HS Twister
(Lightning x Stadel)

Piet Hoek-Spaans: ‘Ik houd er wel van om iets uit te proberen’
Uit een van origine zwartbonte koefamilie fokten Piet en Margaret
Hoek-Spaans een van de beloftevolle roodbontstieren van de jongste

Lightning (zie foto) levert Twister
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Interbull-draai. HS Twister stamt uit de Geertjes die onder harde omstandigheden bewijzen no-nonsensekoeien te zijn.
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roemt de Spektrumdochter. ‘Ze heeft
hier acht lijsten gemaakt en daarvoor
waren negen inseminaties nodig. Dat is
een prettig familietrekje: ze worden altijd zo makkelijk weer drachtig.’ Afgesproken werd dat de Stadelpink Geertje
40 geïnsemineerd werd met Labellezoon
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Conditie en mooie kruispartijen
‘Twisterdochters zijn lange koeien in een
mooie verhouding die voorzien zijn van
mooie, licht hellende kruispartijen’, vertelt
Henk Verheij. ‘Misschien zijn ze voor sommige bedrijven wel aan de grote kant, maar
naast veel ontwikkeling hebben ze ook voldoende breedte. Bovendien kun je aan de voldoende conditie zien dat ze de productie
makkelijk aankunnen.’
‘De uiers zijn mooi gevormd, al mocht soms
de achteruier wat hoger zijn aangehecht.
Twister is inmiddels als stiervader ingezet.’
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‘I

k heb een paar jaar geleden een keer
geroepen dat ik best wel eens een
fokstier zou willen fokken. Maar er werd
me toen verteld dat mijn koefamilies
daar niet speciaal genoeg voor waren.’
Melkveehouder Piet Hoek-Spaans kan
wel om die anekdote lachen omdat zijn
wens na de meest recente Interbull-draai
waarheid werd. Zijn stier HS Twister is
een van de meest beloftevolle nieuwkomers bij roodbont dankzij een verervingspatroon waarin hij nergens steken
laat vallen.
De Lightningzoon stamt uit de Geertjekoefamilie die Hoek-Spaans sinds
1989, met de aankoop van Den K Kirkboydochter Geertje 24, op het bedrijf
houdt. De eerste generaties waren de
Geertjes op het bedrijf in het Noord-Hollandse Oudendijk nog zwartbont, maar
na Idealdochter Geertje 26 kwamen er
via Poos Best-red roodbonte genen in de
familie. ‘Ik houd er wel van om iets uit
te proberen’, stelt Hoek-Spaans. ‘Van origine hebben we zwartbont, maar toen ik
op het bedrijf kwam hebben we hier ook
montbéliarde, brown swiss, jersey en
milking shorthorn ingezet. Daar zijn we
mee gestopt; de laatste vier jaar gebruiken we alleen nog maar roodbont- of
roodfactorstieren. Ik heb het idee dat de
betere stieren de laatste tijd op de roodbontstierenkaart staan.’

Geertje 40, na vijf lijsten al goed
voor 48.943 kg melk met 4,22%
vet en 3,58% eiwit

Piet Hoek-Spaans: ‘De Geertjes worden
altijd zo makkelijk weer drachtig’
stiermoeders overal, ook in Noord-Holland.’ Verheij kwam Geertje 40 op het
spoor. ‘Ze viel op omdat haar moeder
Geertje 32 naast een prima productie
voor een Spektrumdochter met 86 punten zo goed scoorde’, aldus Verheij.
‘Geertje 32 was een middelgrote koe die
erg sterk in elkaar zat. Spektrum staat
niet bekend als beenwerkverbeteraar,
maar bij Geertje 32 was het heel correct.
Het was zo’n koe waar je als commerciële veehouder de hele stal van vol wilt
hebben; ze was ronduit probleemloos.’
Ook Piet Hoek-Spaans, die samen met
zijn vrouw Margaret 140 koeien melkt,

Geertje 31
(v. Poos Best-red)
Geertje 32
(v. Spektrum)

Droomafkomst
‘Tot een aantal jaar geleden bezochten
we voor het roodbontfokprogramma
voornamelijk bedrijven in het zuiden en
het oosten van Nederland’, start HG-medewerker Henk Verheij zijn verhaal over
HS Twister. ‘Tegenwoordig komen we tijdens de zoektocht naar goede roodbonte

Geertje 40
(v. Stadel)

HS Torino
(v. Cadon)

HS Twister
(v. Lightning)

HS Entertainer
(v. Erasmus)

Lightning en toen het stierkalf – HS
Thunder, later omgedoopt tot HS Twister – geboren werd, nam Verheij het kalf
namens HG over. ‘Geertje 40 was foutloos, maar blonk als verse vaars nog niet
uit’, herinnert Verheij zich. De productiestart was heel gewoon en het was he-

lemaal niet vanzelfsprekend dat Twister
werd ingezet.’ Geertje 40 kreeg 86 punten en maakte een eerste lijst van 322
dagen met 8047 kg melk met 4,09% vet
en 3,61% eiwit. ‘Twister was een vroege
Lightningzoon uit een Stadel en dankzij
die droomafkomst zetten we hem toch
in. Achteraf kun je stellen dat Twister de
melk en het beenwerk van Lightning
heeft en de frames en uiers van Stadel.’

Hoornloze stieren
Bij de familie Hoek-Spaans maken vijf
Twisterdochters dagelijks de gang naar
de twee melkrobots. ‘Ze doen het makkelijk, ze vragen weinig tijd en ze hebben veel conditie’, aldus Piet HoekSpaans. De 140-koppige veestapel wordt
al zeven jaar automatisch gemolken en
ook het voeren gebeurt met een automatisch voersysteem. ‘De koeien worden er
goed verzorgd,’ weet Verheij, ‘maar ze
krijgen het niet cadeau. Ze moeten goed
voor zichzelf opkomen. Dat gaf me nog
eens extra vertrouwen in de koefamilie.
Mede daarom hebben we nu ook een
Canvaspink uit Geertje 40 onder contract.’
Geertje 40, Twisters moeder, werkt inmiddels aan haar vijfde lijst en loopt nog
altijd in het koppel. Mooi van frame is ze
beslist, maar het beenwerk is wel krom.
‘Dat is afkomstig van grootvader Spektrum, maar op die kromme benen blijft
ze wel prima lopen’, aldus Hoek-Spaans.
Hij staat er wel voor open om iets te proberen. Zo test hij niet alleen het automatische voersysteem en probeerde hij diverse rassen uit, maar insemineerde hij
inmiddels al meer dan dertig dieren met
de hoornloze stieren Aggravation Lawn
Boy en zijn halfbroer Aggravation Ducky. ‘Geertje 40 is drachtig van Lawn Boy’,
vertelt Hoek-Spaans. ‘Door hoornloze
stieren te gebruiken heb ik straks dieren
in de stal die anderen niet hebben. Mogelijk dat ki-organisaties daar dan weer
interesse in hebben.’
De ki-interesse voor Geertje 40 bleef overigens niet beperkt tot Twister. Bij KI Samen staat haar Erasmuszoon HS Entertainer en is er ook interesse voor haar
inmiddels tweejarige Cadonzoon HS Torino die Hoek-Spaans zelf als dekstier
inzet. Vol trots toont Piet de krachtige,
sterk gebouwde Torino. ‘Het zou mooi
zijn als ook hij een kans kreeg. Het is
toch leuk om iets uit te proberen?’
Jaap van der Knaap
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