Grootmoeder in schijnwerpers
Martien Nillesen: ’Maistein 4 staat noo it vooraan’
Twee jaar na de komst van Horst Maistein diende zich Horst Harry aan, opnieuw
een stier uit de Maisteinfamilie van Martien Nillesen uit Groesbeek. Moeder
Maistein 6, de eerste excellente koe van het koppel, en grootmoeder Maistein 4,
de eerste honderdtonner en dochter van Sunny Boy, laten van zich horen.
Martien Nillesen: ’Maistein 4
heeft nu nog de beste uier van
het hele koppel’

T

erwijl de dochters van
Horst Harry hard werken om zijn eerste plaats in
de indexdraai te waarborgen,
produceren zijn moeder Maistein 6 en grootmoeder Maistein 4 in gestaag tempo door.
De Maisteinfamilie neemt een
prominente plaats in op het
bedrijf van Martien (43) en
Marga Nillesen (42) in Groesbeek. In het huidige koppel
van
honderd
melkkoeien zijn twintig dieren afkomstig van Sunny Boydochter
Maistein 4 en haar volle zus
Maistein 5.
In 1988 deed stammoeder
Frankenhof Maistein 2 (v. Carlin Mayer Capri) haar intrede
in het koppel van Nillesen. De
veehouder kocht dit fokproduct van de familie Oosterink
in Velp als pink op de eliteveiling in Bunnik. ’Het was niet
echt een superpink, ze was wat
dikachtig’, vertelt Nillesen. ’De
ouders hadden een goed exterieur en een prima productie.
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Voor mij was dat reden genoeg
om de pink te kopen.’ Maistein
2 werd met 84 punten ingeschreven en ontwikkelde zich
tot een redelijk producerende koe. Een inseminatie met
Coldspring Levi leverde Maistein 3 op. Net als haar moeder
geen superkoe, herinnert Nillesen zich, maar kruisingen
met Sunny Boy doorbraken
de familietraditie van ’gewone
koe’. In 1991 zag Maistein 4 het
levenslicht, twee jaar later
volgde haar zus Maistein 5.
Beide koeien werden ingeschreven met 88 punten voor
algemeen voorkomen.
Volgens Nillesen was er geen
belangstelling voor Maistein 4
als stiermoeder door haar afstamming. Het aanbod aan
Sunny Boydochters was in die
tijd groot. Maistein 4 wist zich
alsnog te profileren door de geboorte van Maistein 6. Deze
met negentig punten ingeschreven Jabotdochter leverde
uit een pinkencontract met
Holland Genetics haar eerste
fokstier Horst Maistein (v. Delta Largo).
Maistein 6 realiseerde een
vaarzenlijst van 10.170 kg
melk met 4,72 % vet en 3,73 %
eiwit in 305 dagen. Spoelingen
met onder andere Mattie G,
Knock Out en Ronald zorgden

dat ze drie jaar na haar eerste
kalf pas voor de tweede keer afkalfde. De spoeling met Ronald bracht de huidige DPSaanvoerder Horst Harry voort.
In Duitsland zijn van Horst
Frank, een volle broer van
Horst Harry, tijdens de indexdraai van augustus de eerste
productiefokwaarden gepresenteerd. Horst Frank debuteerde goed met 211 DPS, +980
kg melk, –0,09 % vet en +0,02 %
eiwit. Voor exterieur zijn nog
geen fokwaarden berekend.

Publiekstrekkers
Door de prestaties van Horst
Harry als fokstier staat de
inmiddels
twaalf

jaar oude Maistein 4 volop in
de belangstelling. ’Tijdens excursies hier op het bedrijf wil
iedereen de moeder en grootmoeder van Harry graag zien.
Op de een of andere manier
zijn ze publiekstrekkers geworden’, lacht Nillesen. Zelf
noemt hij Maistein 4 juist een
onopvallende koe in het koppel. ’Ze geeft weinig problemen en staat nooit vooraan. Bij
Maistein 6 is het tegenovergestelde het geval, die kom je
door de hele stal tegen.’
Terwijl Nillesen door de stal
loopt wijst hij de Sunny Boydochter aan die rustig over de
roosters kuiert.
’Voor beenwerk scoorde ze

als vaars 79 punten, bij een
herkeuring is dit opgewaardeerd naar 83 punten. Ondanks de wat doorgezakte koten redt ze zich goed met dit
beenwerk. En haar uier, dat is
nu nog de beste uier van het
hele koppel. Het enige minpuntje zijn haar echte Sunny
Boyspenen, die zijn wat grof.’

Honderdtonner
De melkklier, waar na afgelopen september al meer dan
100.000 kilogram melk door
stroomde, verdiende tijdens
de exterieurbeoordeling 91
punten. Als eerste koe op het
bedrijf behaalde ze het honderdtonnerschap. Hoewel Nillesen trots is op die prestatie,
relativeert hij de hoge levensproductie door te vertellen
over andere koeien die soortgelijk presteerden. ’We hebben meer koeien gehad die
ruim negentigduizend liter
produceerden. Alleen zijn die
ongeveer vijf jaar geleden allemaal afgevoerd omdat we de
IBR-vrije status wilden behalen.’
In april dit jaar kalfde Maistein
4 af van haar negende nakomeling. Gedurende de eerste

zeven maanden van haar lopende lactatie heeft ze 9238 kg
melk met 3,93 % vet en 3,13 %
eiwit geproduceerd. ’Zo laag
zit ze normaal niet met de gehalten. De honderdduizend kilogram haalde Maistein 4 met
gemiddeld 3,45 % eiwit. Maar
als zoveel hoogproductieve
koeien heeft ze het deze zomer
behoorlijk moeilijk gehad’,
verklaart Nillesen.
Het rollend jaargemiddelde
van de honderd melkkoeien
ligt op 9388 kg melk met 4,45 %
vet en 3,62 % eiwit. ’Het productieniveau van onze veestapel is goed, dat hoeft van mij
niet hoger. Ik wil economisch
fokken en daarvoor moet de
DPS voldoende zijn. Daarnaast
kijk ik naar exterieur.’ Inmiddels is Maistein 4 geïnsemineerd met Katshaar Kirby. Van
Horst Harry heeft Nillesen 18
drachtigheden op zijn bedrijf
geregistreerd. Over het pasgeboren eerste vaarskalf van
Horst Harry is de fokker vol lof:
’Het is een mooi kalf met veel
lengte, dit wordt echt een hele
goeie.’
Christel van Raay

Koepad
Tijdens de HHH-show in
Zwolle zijn Leo en Artje de
Jong uitgeroepen tot fokkers van het jaar. De journalistenjury prees de brede
blik van het echtpaar uit
Beusichem dat al jong het
initiatief nam om te investeren in een brede waaier aan
vooral Amerikaanse koefamilies. Dat leverde medio
jaren negentig al succes op
in de stier Barnkamper

Leo en Artje de Jong

promotie van Nederlands
vee in het buitenland.
Begin december is op 86-jarige leeftijd overleden Wally Lindskoog. Hij was een
van de meest succesvolle en
illustere fokkers in de Amerikaanse Holsteinfokkerij.
Lindskoog was wars van de
showfokkerij en trok zijn eigen plan, wat resulteerde in
een reeks van fokstieren —

Jan Venneman

Quality uit de Octaviafamilie. Toen werden ook de
kwaliteiten zichtbaar van
een andere familie, die van
Marilyn, een van de beste
Mascotdochters van Nederland. Uit haar fokten ze een
serie prachtige dochters en
kleindochters — nationaal
en internationaal zeer begeerd als stiermoeder. En in
2003 volgde de doorbraak
van Marilynzonen: De Crob
Bingo, uit Marylin zelf, en
Barnkamper Don Juan, uit
Marilyns Celsiusdochter.
Behalve de al genoemde
prestaties op fokkerijgebied stond de jury stil bij
hun inzet op andere terreinen. Zoals voor HHH, waarvan Artje secretaris is.
HHH benoemde tijdens de
show ook een fokkerijambassadeur van het jaar. Die
eer viel dit jaar Jan Venneman te beurt. Venneman is
directeur van Veepro Holland, de organisatie die verantwoordelijk is voor de

Wally Lindskoog

gekend door de Arlindaprefix — met Pawnee Farm Arlinda Chief als hoogtepunt.
Via zonen als vermaarde
stiervaders als Valiant,
Chief Mark, Glendell (vader
van Arlinda Melwood), Milu
Betty Ivanhoe Chief (moedersvader van Blackstar) en
Nehls (vader van Sunny Boy)
kreeg Chief een immense
invloed op de Holsteinfokkerij.
Per 1 februari 2004 wordt
Jan Bobbink (43) de nieuwe
directeur van de KI-poot van
Koepon Holding, waarin
Alta Nederland (het fokprogramma, aangestuurd door
Bartele Verbeek) en Tellus Nederland (inseminatiedienst) zijn geïntegreerd.
Bobbink wordt op het
hoofdkwartier in Garnwerd
herenigd met Koepon Holding-directeur Cees Hartmans; samen vormden ze in
de jaren negentig enige tijd
de hoofdredactie van het
blad Boerderij.
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