Hummelo

Wie zoekt naar de familie van de roodbonte fokstier Jerom komt in
Denemarken terecht. Daar boert fokker Erik Wiltink al vijf jaar. Onder

Een met 87 punten opgenomen Tesk
Terrydochter uit de familie van Jerom in
haar tweede lactatie. De eerste
monstername gaf ze 70 kilo

Denemarken

harde omstandigheden weten de inmiddels zwartbonte koeien het
quotum naar 1,3 miljoen liter te stuwen.
Familie Wiltink met de Marconihalfzus
van Jerom: ’True type-eigenschappen
liggen meer verankerd bij roodbont’

E

igenlijk was de overname van het bedrijf in het Nederlandse Hummelo al
geregeld. Voordat de ouders van Erik Wiltink naar het dorp zouden verhuizen en Er-

denken, want dan doe je het niet meer.’ De
600.000 kilo die ze in Nederland volmolken was ook een goed uitgangspunt geweest om te boeren maar het feit dat de
Wiltinks op pachtgrond werkten en het
verwerven van meer hectaren lastig was,
maakte Erik onrustig. ’Hier ligt alle grond
achter de boerderij en extra hectaren zijn
er voldoende.’ Bovendien merkt de jonge
veehouder nuchter op: ’Door het verkopen
van het bedrijf in Nederland hebben mijn
ouders een betere oude dag gekregen.’

kruisen en uiers zie je ook dat de benen eigenlijk niet anders kunnen dan er goed
parallel onder staan.’

Outrup

Anderhalve liter meer per dag

haar op zoek. Ze stak haar kop altijd
nieuwsgierig boven de rest van het koppel
uit.’ Het echtpaar nam uit Nederland wel
17 pinken mee. De familieleden van Jerom
blijken de overgang met zeer veel succes te
hebben doorstaan. De temperamentvolle
Marlies (v. Marconi) is wel het meest tot de
verbeelding sprekende voorbeeld. Inmiddels omgedoopt tot ’nummer 744’
maakt de met 87 punten opgenomen koe
melklijsten van meer dan 13.000 kilo. ’De
KI’s stonden in de rij toen het nieuws van
Jerom bekend werd’, licht Erik toe. Nummer 744 was voorzien van de roodfactor en
ze was ook nog vrij van CVM. Denemarken
wilde zwarte stieren terwijl Nederland en

’Een goede koe herken je van achteren’
Jeromfokker Erik Wiltink gaat voor hoge achteruiers, bre de kruisen en parallel staande benen
ik (34) met zijn vrouw Mieke (32) hun plaats
op de boerderij zouden innemen, ging het
jonge stel nog naar Denemarken. Voor Mieke was het al jaren vakantieland nummer
één en Erik wilde ook graag wat bedrijven
bekijken in het land waar zoveel Nederlanders naar toe vertrokken. ’Dat was in januari’, vertelt Erik aan de keukentafel in het
Deense Outrup. ’Dit was het tweede bedrijf
dat ik in Denemarken heb gezien en in
april zaten we er al.’ Achteraf moet het
echtpaar lachen om de snelheid waarmee
het de emigratie inzette. ’Het voelde
goed en dan moet je er niet te
lang meer over na-

Marlies wordt nummer 744
Met terugwerkende kracht kwam het succes in de Nederlandse fokkerij toen begin
2000 Jerom (v. Clara’s Orkan) de fokstierstatus bereikte. Zijn moeder, de met 89
punten opgenomen Madameke, had Erik
in Nederland achtergelaten maar hij herinnert zich de Aerostardochter
nog goed. ’Je hoefde in de
stal niet naar

Duitsland op het vinkentouw zaten voor de
roodbonte nafok. De koe spoelde echter
slecht. Haar eerste stierkalf van Stormatic
gaat binnenkort naar de Deense KI Dansire. Holland Genetics ontving vier Faberembryo’s.
De Convincerdochter uit 744 bleek beter te
spoelen, maar zij was weer drager
van CVM en beschikte
niet over de zo

fel begeerde roodfactor. Hoe belangrijk
roodbont voor Wiltink is? De jonge ondernemer zal snel toegeven dat de kleur van
het vel een flinke portie emotie is. ’Maar de
roodbonten hebben ook in de fokkerij een
streepje voor doordat ze een duidelijke
plus in power en eiwit hebben weten vast
te houden.’ Daarbij past het roodbont in
het ’true type’ van stal Wiltink. ’Ze worden
nooit te dun en nooit te dik. Ze zijn na één
keer insemineren drachtig en ze hebben
met spijkerharde poten. Feit is dat deze eigenschappen meer verankerd liggen in het
roodbonte

ras.’ Jerom komt daarom nog steeds op het
inseminatielijstje voor. ’Zijn gehaltevererving ligt hier in Denemarken omgerekend
op 0’, weet Erik, die na de fokkerij op melkplas ook de gehalten in de gaten houdt.
’Met een gemiddelde productie van ruim
11.000 liter ben ik tevreden maar de 3,90 %
vet en 3,37 % eiwit zijn nu aan verbetering
toe.’ Stieren als Kermit, VAR Doyle (Amarettozoon waar een aantal familieleden
van in de stal lopen), V Eaton (v. Gibbon), Sinatra, Lheros en Courier krijgen kansen.
’Ik let op de lineaire kenmerken kruisbreedte, hoge klauwen en veel achteruierhoogte en breedte’, legt Erik de consequente selectiecriteria uit. ’Zeventig kilo
melk past alleen in hoge brede achteruiers. En voor afkalfgemak moet er
breedte in de dieren zitten. Met brede

Meer grond, meer eigendom, meer mogelijkheden luidde het motto toen de familie
Wiltink, inmiddels uitgebreid met Femke
(6), Noortje (4), Luuk (3) en Lonneke (3
maanden), vijf jaar geleden naar Denemarken kwam. De 69 hectare en 530.000 liter
melk wisten ze uit te breiden naar 1,3 miljoen kilo, 85 hectare eigendom en 15 hectare bijgehuurd land. ’Het doel is 1,7 miljoen kilo melkquotum en 175 koeien. Dan
hebben we de nieuwe stal precies vol.’ In
de nieuwe huisvesting zijn nog maar 130
koeien te vinden. De Rapid Exit melkstal
van 2 x 12 werd vorig jaar in gebruik genomen terwijl de koeien drie maanden geleden de nieuwe behuizing betrokken die
naar Amerikaans voorbeeld is aangepast
aan de modernste eisen. Ruime boxen met
een zanddek van 10 centimeter, daaroverheen een zaagselbed en een dichte vloer
met schuif bieden optimaal comfort aan
de koeien. De beide voergangen liggen in
de zesrijige ligboxenstal aan de buitenkant. ’Dan komt het slechte weer niet in de
boxen terecht’, verklaart Erik, die vooral
goed te spreken is over het separatiehek
dat hij in de stal heeft gebouwd. ’Hierdoor
worden de koeien geselecteerd voor de
vier verschillende groepen (hoog-, laagproductief, een combinatie en de pas gekalfde dieren gaan in een strohok). Met
melken houden we ze zo in één groep en
de koeien blijft stress bespaard door het
beperkt aantal wisselingen van groep.’
Een rondgang door het bedrijf laat overigens nog een aantal bijzondere ontwikkelingen zien. De eerste roodbonten dienen
zich alweer aan in de zwartbonte veestapel. Een kalfje van Paradox (vader: Blackstarzoon Glen-Toctin Johnson) uit ’744’
valt te bewonderen als ook een heuse pink
van Jerom uit de Duitse koe Galaxy (v. Rubens). ’Vorig jaar gekocht op de Tulip Sale’,
licht Erik lachend toe. ’Ik zag het kalf over
het videoscherm lopen en dacht ”het is
precies de Aerostar”. Ik moest haar gewoon kopen. Tja het was inderdaad weer
eens zo’n impulsieve actie.’
Alice Booij
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