Noord-Holland se no nonsense

Morgenster Chuck CV
(Novalis x Lutz)

Chuckfokkers Kees en Nico Bijman: ’Onze topkoeien worden niet vertroeteld’
Ze moeten zichzelf kunnen redden, de koeien op het bedrijf van Kees
en Nico Bijman uit Obdam. Onder dat sobere bewind is er één koefamilie die extra in het oog springt: de Sandra’s. Zij geven vorm aan
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Inzet als stiervader
Zijn hoge Inet-vererving dankt Novaliszoon
Chuck aan een combinatie van veel melk
(+ 1482 kg) met positieve gehalten. In zijn exterieurrapport springt de score voor uier (111)
het meest in het oog. Chuck vererft steil beenwerk (92), een vlakke kruisligging (93) en optimaal voor bouwkenmerken als hoogtemaat,
voorhand en inhoud. Wie Chuck wil gebruiken
dient rekening te houden met zijn CVM-vererving en zijn trage melksnelheid (93). Holland
Genetics zet Chuck in als stiervader.
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de stamboom van de in mei gedebuteerde Morgenster Chuck.

M

eer dan 300 euro telt de Inet van
Morgenster Chuck. Wereldwijd
zijn er slechts vier stieren die deze Inetgrens passeren. Chucks hoge productievererving verbaast Henk Buijs, foktechnisch medewerker CR Delta, allerminst.
’De Sandra’s horen stuk voor stuk als vaarzen voor productie tot de beste van hun
jaargang’, stelt Buijs. De cijfers tonen zijn
gelijk: al vier generaties lang — van moeder Morgenster Sandra 673 tot betovergrootmoeder Morgenster Sandra 973 —
sloten de Sandra’s hun vaarzenlijst af met
een lactatiewaarde boven de 110.
Bijna de helft van de veestapel van Kees
(38) en Nico (44) Bijman uit Obdam bestaat
inmiddels uit Sandra’s. Het komende jaar
melken de twee broers 1,35 miljoen kg
quotum vol en benutten ze 67 hectare
grond. Op 13,5 hectare verbouwen ze

Kees en Nico Bijman: ’Sandra’s zijn echte
Sunny Boykoeien’
maïs, 10 hectare verhuren ze voor tulpen
en de rest is in gebruik als grasland. Het rollend jaargemiddelde ligt op 9999 kg melk
met 4,32 % vet en 3,42 % eiwit.
De Sandra’s krijgen de hoge productie niet
cadeau: ze moeten er evenals hun stalgenoten hard voor werken. ’Onze topkoeien
worden niet vertroeteld. Ze gaan gewoon
mee in het koppel. Voor een individuele

Betovergrootmoeder Morgenster Sandra 973 (v. Command), 87 punten
Productie: 4,04 305 10.125 4,74 3,50 LW 112

Overgrootmoeder Morgenster Sandra 517 (v. Sunny Boy), 86 punten
Productie: 3,01 305 10.154 5,36 3,85 LW 139
behandeling hebben we geen tijd. Sommige koeien zouden op andere bedrijven vast
nog beter presteren’, denkt Kees.
Ondanks de grote omvang van de veestapel houden de broers de koeien in één
groep. ’Houd het simpel’, zo luidt de bedrijfsfilosofie. ’Natuurlijk hebben we er
wel eens over nagedacht om de veestapel
in meerdere productiegroepen op te splitsen, maar als we de factor arbeid meerekenen vinden we dat geen serieuze optie’,
stelt Nico.
Eén van de koeien die goed gedijt onder
het sobere regime is Morgenster Sandra
850. Anderhalve maand geleden kalfde de
Tornedodochter voor de derde keer en ze
geeft nu ruim zestig kg per dag. In haar
Morgenster Sandra 973
(v. Command)
Morgenster Sandra 517
(v. Sunny Boy)

Morgenster Sandra 502
(v. Jabot)
Morgenster Sandra 673
(v. Lutz)
Morgenster Chuck
(v. Novalis)

305-dagenlijst staat ze voorspeld op 13.644
kg melk met 4,96 % vet en 3,49 % eiwit. ’Een
echte werkkoe’, vindt Nico. ’Je ziet het er
niet aan af dat ze zoveel melk geeft.’ Als
vaars kreeg Sandra 850 82 punten, als
tweedekalfs 84 en een halve maand geleden klom ze naar 86 punten. ’De Sandra’s
pieken niet voor exterieur, maar elk jaar
druppelen er een paar puntjes bij. Het zijn
echte Sunny Boykoeien’, vertelt Kees. Sandra 850 is de jongste dochter van Sunny
Boydochter Sandra 517, de overgrootmoeder van Morgenster Chuck.

Inzet niet vanzelfsprekend
Dankzij deze Sunny Boydochter zette de
Sandrafamilie zichzelf begin jaren negentig in de schijnwerpers. Als vaars belandde
Sandra 517 al snel in de top van het koe-indexenklassement door een vaarzenlijst
met 141 lactatiewaarde. Bovendien kreeg
ze 86 punten voor algemeen voorkomen.
’Ontwikkeling, type en uier waren haar
sterkste punten. Het beenwerk was aan de
volle kant’, omschrijft Kees. Van de Sunny
Boydochter kwamen in Obdam zeventien
dochters aan de melk. Zes daarvan leverden stieren aan de KI, van Lord Lilydochter
Sandra 725 zelfs drie stuks.
Een van de oudste dochters van Sandra 517
was Jabotdochter Morgenster Sandra 502.

Ondanks een keizersnee maakte de Jabotdochter nog een prima eerste lijst met lactatiewaarde 127 en kreeg ze 85 punten. Vaker kalfde de Jabotdochter niet af: door de
keizersnede verkleefde de baarmoeder
aan de buikwand.
Haar Lutzdochter Sandra 673 groeide uit
tot een 83-puntenvaars die evenals haar
voorouders vooral in productie uitblonk.
’Een beste werkkoe’, zo klinkt het ook bij
deze generatie. ’Ze was niet de koe met de
laatste show, maar ze wist goed waar ze
voor bezig was.’
Als pink werd ze gecontracteerd met Novalis. Het robuuste van de Sandra’s combineerde volgens Buijs goed met het scherpe
van Novalis. Ook Kees Bijman was enthousiast over Novalis. ’Ik had zijn proefstiergroep gezien in Den Bosch. Die vond ik
prachtig. Daarom heb ik Novalis veel gebruikt. Zijn hoge duurzaamheid klopt wel;
ik heb er nu nog negen aan de melk en ik
gebruik hem opnieuw.’
De paring met Novalis resulteerde in Morgenster Chuck. Ondanks de goede productieresultaten van zijn familie was de inzet
van Chuck niet vanzelfsprekend. ’We hebben er in de fokkerijraad flink over gediscussieerd’, herinnert Buijs zich. ’Zowel
Lutz als Novalis waren geen grootheden
voor exterieur, maar we hebben doorgezet
omdat er zulke mooie producties voor zaten, gerealiseerd op een bedrijf zonder opsmuk. Ik moet eerlijk zeggen dat de exterieurvererving van Chuck me erg meevalt.’

Gewoon aan het werk
De cijfers van Chuck voldoen precies aan
de eisen die Kees en Nico aan in te zetten
stieren stellen. ’Wij houden van stieren die
zorgen voor een hoge productie en degelijk exterieur. Bovendien moeten de dochters oud willen worden’, vindt Kees, die het
fokkerijgedeelte op het bedrijf voor zijn
rekening neemt. Vooral Delta Chrissy benut hij momenteel intensief, naast Flevozon Lux Timer. Krijgt Chuck nog kansen?
’We gaan hem wel gebruiken, maar lastig
is dat ik hem sowieso op de helft van de
veestapel niet kan inzetten.’
Ondanks de doorbraak van Chuck blijven
de Noord-Hollanders nuchter. ’Fokkerij is
maar een onderdeel van de bedrijfsvoering. Natuurlijk vinden we het nieuws van
Chuck mooi, maar je moet ook realistisch
blijven. Toen de cijfers bekend werden
moesten we ’s middags gewoon weer aan
het werk, hoor.’
Inge van Drie
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