Het fokdoel van Wim en Joke Schrijver, fokkers van de Broekhuizenstieren, is al jarenlang gericht op productie. Stieren met Labelle-,
Sunny Boy- of Aerostarbloed hebben bovendien een streepje voor.
’Karakter is toch erg belangrijk bij een melkrobot.’
Wim en Joke Schrijver bij Cashdochter
Hetty 105: ’Koeien die als laatste in de
melkput kwamen, moet je nu ook naar
de melkrobot brengen’

H

et is druk op het erf van Wim (46) en
Joke (46) Schrijver in Dalfsen. Twee
zodebemesters rijden af en aan om 40 hectare onlangs ingekuild grasland te bemesten, een bulkwagen blaast in verschillende silo’s krachtvoer en een vrachtwagen lost 1,5 ton kalk en mineralen op
pallets. Wim slaat het rustig allemaal
gade en ook de 120-koppige veestapel her-

Hetty 162 (Zandstarhalfzus van Hein 55).
Voorspelde productie: 2,02 305 8202
4,23 3,44 LW 114

kauwt ondanks alle activiteiten en lawaai
gezapig door. ’Een familiebedrijf kan best
een behoorlijke omvang hebben, maar
dan moet je gewoon zaken uitbesteden
aan de loonwerker. Voor verdere arbeidsverlichting kozen wij er bovendien voor te
investeren in een automatisch melksysteem en werkt medewerker Judith Kok
voor 15 uur in de week op ons bedrijf’, vertelt Wim Schrijver. Drie jaar geleden schafte Schrijver de eerste melkrobot aan,
een half jaar later volgde nummer twee.
Gezamenlijk onttrekken ze jaarlijks ruim
1 miljoen kg melk aan de koeien. Omdat
vergroten en vernieuwen van de oude visgraatmelkput zou betekenen dat er buiten
de stal gebouwd moest worden besloot
Schrijver te investeren in een automatisch

Koeien m et karakter
Wim Schrijver: ’Ideale robotkoe is op alle fronten een beetje de gemiddelde koe’
melksysteem. Dat leverde bovendien acht
extra ligboxen op de plaats van de oude
melkput op.
De start met de melkrobots verliep nagenoeg vlekkeloos. ’De koeien die je voorheen als laatste in de melkstal moest helpen, bleken ook de koeien die we iedere
keer weer naar de melkrobot toe moesten
brengen. Naast een goed rantsoen om de
koeien actief te houden is ook karakter belangrijk voor een frequent robotbezoek.
Daarom zie ik graag in stambomen van
stieren namen als Labelle, Aerostar of Sunny Boy terug. Ik heb deze stieren zelf nauwelijks gebruikt, maar ik weet dat robotmelkers deze koeien waardeerden omdat
ze er nooit achteraan hoefden te lopen.’

Opvallende genenmix
Al heel snel is het onderwerp fokkerij aangesneden in huize Schrijver. Niet voor
niets, want na de meest recente indexdraai staan drie stieren met de stalnaam
Broekhuizen van de familie Schrijver in de
roodbont-DPS-top. Opvallend is de genenmix in hun afstamming. Zo is Broekhuizen
Robert 45 een Tulip uit een Nordkapmoeder, heeft Broekhuizen Robert 38 Power,
Roza 197 (v. Horst Liandri).
Prod.: 2,01 305 8140 4,52 3,44 LW 114

Koerier 104 en Sunny Boy in de stamboom
en kent debutant Broekhuizen Hein 55
respectievelijk de stieren Batenburg Daan
en Cash als vader en grootvader. ’We hebben altijd op productie gefokt, met name
op kg eiwit en kwamen daardoor geregeld
bij de zwartbontstieren uit’, verklaart
Schrijver de genenmix van rood en zwart.
’Maar we proberen wel zo veel mogelijk
roodbont in de stal te houden. Op zwarte
dieren zetten we meestal een rode stier,
terwijl we op onze beste roodbonten
meestal zwartbonte stieren gebruiken. De
rode kleur is niet alleen emotie, ik vind dat
de roodbonte toch meer kracht in het frame overhoudt, zeker wanneer je zwartbont en roodbont de laatste tien jaar vergelijkt bij dochtergroepenpresentaties.’
Schrijver noemde het al, productie staat
hoog in het fokdoel. Het huidig rollend jaargemiddelde bedraagt 8066 kg met 4,54 %
vet en 3,60 % eiwit. Die fraaie gehalten komen ook tot uiting in de fokwaarden van
de KI-geteste Broekhuizenstieren. De productie is doorgaans hoog genoeg, maar in
exterieur kwamen ze dikwijls iets te kort
voor een plaatsje op de stierenkaart. Zo
niet de stier Robert 5, de allereerste aan de
KI geleverde Broekhuizenstier begin jaren
tachtig. Robert 5 (Lancelot x Oscar) bezat
nog 50 procent MRIJ-bloed en leverde een

flinke bijdrage aan de overschakeling van
MRIJ naar roodbont in Nederland.
De Triple Threatzoon E-D Thor kreeg flink
invloed in de eigen stal aan het begin van
de Holsteinisatie in 1983 en in elk van de
stambomen van het jongste drietal fokstieren is zijn naam te vinden. Beide Robertstieren stammen uit de Rozakoefamilie waarin E-D Thordochter Roza 61 via een
Ned Boytweeling verscheidene stiermoeders wist te leveren. Hein 55 stamt uit de
Hettyfamilie, die overigens in Duitsland
ook al Hein 45 (v. Koerier 104) leverde in de
RZM-top. De stamboom van Hein 55 loopt
via Daan, Cash, Marty en Valiant Star naar
E-D Thordochter Hetty 10. Van Broekhuizen Hein 55 was onvoldoende sperma aanwezig voor een plaatsje op de stierenkaart,
maar met 108 exterieur en 294 DPS en een
snel generatie-interval lijkt hij daarvoor
wel een serieuze kandidaat. ’Ik had zelf
goede ervaring met Daans vader Rudi en
wist dat Daan uit de bekende Feikjefamilie
stamde. Bovendien is de moeder van Daan
een Aerostardochter. Daarom durfde ik
een ET-sessie wel aan bij Cashdochter Hetty 105 als pink.’ Zelf zette Schrijver Daan
ook in als proefstier en kreeg uiteindelijk
vier dochters in de stal. ’Ze zijn niet overdreven groot en hebben sterke benen. De
vooruier is soms los en de speenplaatsing
niet te nauw en ze redden zichzelf prima.
Het zijn nooit attentiekoeien bij de robot.
Eigelijk is de ideale robotkoe op alle fronten een beetje de gemiddelde koe.’

Karakter doorgeven
De animo om veelvuldig ET toe te passen is
gedaald. Toch volgt Schrijver de fokkerij
nauwgezet en blijft hij stieren inzetten
met een goede productievererving. Kian,
Kollo, Daan, Jerom, Beautiful, Ferdinand,
Lightning RF en de eigen Hein 55 en Robert
45 zitten nu in het inseminatievat. ’Productie blijft nummer één, maar voor een
robot moet je ook op andere dingen letten:
niet te groot, evenredig gebouwd, niet te
sterke ophangband en zeker niet te sloom.
We gebruiken weer veel roodbonte stieren. Lightning is momenteel de zwartste
stier die we inzetten. Dat is niet alleen vanwege zijn productievererving. We hopen
dat hij het karakter van zijn vader Labelle
ook een beetje wil doorgeven.’
Jaap van der Knaap
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