Nieuw tale nt uit Pietjefamilie

Almere Pericles
(Tulip x Jabot)

Volle zussen vormen voor bode voor doorbraak Tulipzoon Almere Pericles
Uit de geboortestal van Tulipzoon Pericles in Almere zijn de koeien
verdwenen, maar bij andere Nederlandse veehouders zetten zijn volle
Pericles heeft dezelfde stammoeder als Woudhoeve Russel

zussen de familietraditie voort. Hoe die traditie luidt? Een enorme
Stierindex 81 % betr. (cijfers op roodbontbasis)
kg m.

% v.

% e.

kg v.

+1715 +0,37

–0,02

+110

kg e.

DPS

DU

+58 +321 +357

102

88

Inet

100

Exterieurindex 88% betr.
frame

106

uier

111

benen

103

totaal

109

hoogtemaat

103

voorhand

104

inhoud

104

openheid

102

kruisligging

99

kruisbreedte

102

a.aanzicht benen

102

stand achterbenen 105
klauwhoek
vooruieraanh.

96
105

voorspeenpl.

110

speenlengte

101

uierdiepte

99

achteruierhoogte

108

ophangband

109

achterspeenpl.

111

bespiering

99

conditiescore

101

uiergezondh.

105

vruchtbaarh.

100

afkalfgemak

101

karakter

101

melkbaarheid

100

geboortegem.

106

persistentie

100

laatrijpheid

99

aAa-code

—

112

wil om melk te geven en goed beenwerk.

I

n 1999 verkocht Adri Zekveld uit Almere
zijn melkveestapel. In plaats van koeien
fokt hij nu paarden. Een jaar eerder zag Almere Pericles het levenslicht. De Tulipzoon
brak in mei door als fokstier. ’Het voelt toch
een beetje als erkenning van mijn fokkerijbeleid’, geeft Zekveld aan.
Voor fokkerij heeft de Flevolander altijd
een meer dan modale belangstelling gehad. Dat was al zo bij de koeien, en dat blijft
onveranderd bij de paarden. Als scholier,
woonachtig in Noord-Holland, volgde hij
met interesse de prestaties van verschillende koefamilies en fokkers. ’Vooral de Pietjes
van de familie Ruyter uit Oosterblokker
spraken tot mijn verbeelding’, blikt Zekveld terug. Jaren later — inmiddels was Zekveld veehouder in Almere — werd op een
Coveco-veiling een Pietje aangeboden. De
Flevolandse fokker greep zijn kans om genen uit deze familie te bemachtigen en

nam het roodbonte kalf van Stanhope Cannonade mee naar Almere.

Bijna 170 kg vet en eiwit
Eenmaal gekalfd kreeg Pietje 413 84 punten. ’Qua ontwikkeling scoorde ze niet overdreven goed, maar ze had wel een functioneel exterieur. De uier was iets aan de diepe
kant, maar goed opgehangen.’ In totaal
maakte de Cannonadedochter drie lijsten,
met lactatiewaarden variërend van 121 tot
137. Haar beste lijst is de tweede, toen ze in
305 dagen 10.761 kg melk met 4,03 % vet en
3,34 % eiwit produceerde. ’Haar enorme wil
om te produceren was opvallend. De gehalten waren even aan de lage kant, maar ze
bleef onder alle omstandigheden melk geven. Die eigenschap zie ik bij alle Pietjes terug’, constateert Zekveld.
Uit Pietje 413 fokte hij onder meer Pietje
502, een roodbonte dochter van Kinglea

Wat is de link tussen Almere Pericles en Woudhoeve Russel? Op het eerste gezicht hebben de
zwartbonte gehaltestier en de roodbonte melkplasvererver weinig gemeen, maar schijn kan
bedriegen: de gezamenlijke stammoeder van
Pericles en Russel heet Pietje 131, geboren in
1965 op het bedrijf van de familie Ruyter in Oosterblokker. Deze dochter van de stier Adema
312 van de Woudhoeve was een bijzondere koe.
Niet alleen produceerde ze op 10 kg na 100.000
kg melk, ze verdiende ook een heel regiment aan
onderscheidingen voor haar fokkerijprestaties.
Haar drie zonen Woudhoeve 441, 478 en 495
kregen tal van nakomelingen, terwijl haar
dochters Pietje 145 en 146 — een tweeling van
Blitsaerd Setske’s Keimpe — beide het predikaat preferent stammoeder in ontvangst namen. Bovendien toonden de twee zich bovenge-

Leader. Als vaars gaf ze in 305 dagen 8346 kg
melk met 4,31 % vet en 3,58 % eiwit. Evenals
haar moeder verdiende ze 84 punten.
Een spoeling van Pietje 502 met Jabot resulteerde in de zwartbonte Pietje 513, opnieuw

Pietje 514 (v. Tulip), 87 punten. Productie: 2,02 305 9705 4,65 3,66 LW 139

Pietje 131 (v. Adema 312 van de
Woudhoeve), 89 punten
Productie: 7,11 9169 4,37 3,32
middeld duurzaam: Pietje 145 maakte elf lijsten en Pietje 146 tien. De tweeling staat ook aan
de basis van de stambomen van Pericles en Russel. Uit de lijn van Pietje 145 kwam Woudhoeve
Russel, uit die van Pietje 146 volgde Pericles.

een Pietje die volgens Zekveld uitblonk in
melkijver. In haar vaarzenlijst noteerde ze
in 305 dagen 9103 kg melk met 4,58 % vet en
3,51 % eiwit, goed voor 132 lactatiewaarde.
Bovendien werd ze ingeschreven met 85
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Harde werkkoeien
Voor het selecteren van een dochtergroep van
Almere Pericles zag fokkerijraadslid René
Lubberdink uit Barchem een flink aantal
dochters. Zijn oordeel: ’De Periclesdochters
zijn harde werkkoeien. Ze tonen iets week
van boven, maar ze hebben mooie, diepe
middenhanden, lange vooruiers en ook kwalitatief sterke uiers. Ik had verwacht dat de
achteruiers nog iets hoger zouden zijn. De benen neigen naar de kromme kant, maar worden wel goed gebruikt. Het lijken koeien die
goed doorgroeien en persistent zijn.’
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punten totaal, waaronder 87 voor de benen.
’Naast de wil om melk te geven was ook het
beenwerk een sterk punt van de Pietjes. Op
de uiers was eerder iets aan te merken, die
waren soms iets te royaal’, stelt Zekveld.
Vanwege haar roodfactor kon ook Pietje 513
rekenen op belangstelling van KI’s.
Rudizoon Almere Pablo brak als eerste door
en scoort nu nog €363 DPS en 106 exterieur.
Pericles volgde in mei 2003. Vooral zijn productievererving valt op: Pericles steekt met
kilogrammen vet en eiwit met kop en
schouders boven de andere roodbontstieren uit. Hij vererft 168 kg vet en eiwit. ’Hij
zou helemaal een goede stier zijn geweest in
de tijd vóór de superheffing’, denkt Zekveld.

Eerste roodbonte tussen zwarten
De doorbraak van Pericles kwam niet onverwacht. ’Zijn twee volle zussen waren daar al
een voorbode van’, zegt Henk Verhey, foktechnisch medewerker bij CR Delta VRV. De
één, Miss Jamie Lee, staat in Heeten op het
bedrijf van de familie Lensink; de ander,
Pietje 514, is eigendom van Theo Huyben in
Oosteind. ’Wij kochten Pietje 513 bij de bedrijfsbeëindiging van Zekveld. Ze was toen
drachtig van Tulip’, vertelt Huyben.
De dracht resulteerde in een vaarskalf, de
eerste roodbonte in een honderd procent
zwartbontstal. Haar prestaties deden niet
onder voor de zwartbonten, integendeel.
Haar eerste lijst met lactatiewaarde 134
plaatste haar direct in de kijker bij de KI, zeker toen ze ook nog 87 punten kreeg. ’We
hebben haar tien keer gespoeld en ruim
tachtig embryo’s gewonnen’, meldt een
trotse Huyben, die al elf stieren uit de Tulipdochter afleverde.
Onlangs kalfde Pietje 514 voor de tweede
keer. ’Ze geeft alweer ruim veertig liter. Als
ze wat langer aan de melk is kan haar exterieurtotaal misschien nog wel met twee punten omhoog. Ze heeft zich prima bewaard.’
Over hernieuwde belangstelling voor de
koe heeft Huyben geen klagen. Met dank
aan Pericles.
Inge van Drie
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