Kian keer Cash, Dynasty keer Ferdinand en Beautiful keer Lord Lily.

Arona 8 (Ferdinand x Boudewijn)
Voorsp. prod.: 2.04 8997 3,80 3,64 LW 108

Jan en André Lutke Willink uit het Gelderse Geesteren kiezen niet
voor alledaagse combinaties. Ze kruisen even gemakkelijk zwartbont
met roodbont als andersom.

F

oto’s, koekaarten en handgeschreven, gedetailleerde stambomen. Tijdens een gesprek met Jan (56) en André
(31) Lutke Willink uit het Gelderse Geesteren ligt de tafel binnen korte tijd bezaaid
met allerhande paperassen. Fokkerij
vormt het zwaartepunt binnen het bedrijf, dat 6 ton quotum, 6 hectare maïs en
34 hectare grasland telt. Met name voor
André kent de zeventig koppen tellende
veestapel weinig geheimen. Tot in detail
beheerst hij de stambomen; zonder te haperen somt hij ze op tot soms tien generaties diep.
Van oorsprong bevolkten zuivere MRIJ-

koeien de stal, maar in de huidige veestapel is weinig van die MRIJ-invloed terug te
vinden. ‘De bloedvoering van de veestapel
is bijna honderd procent Holstein’, geeft
Jan aan. In een vroeg stadium zette hij stieren als Triple Threat, E-D Thor en Alpenrex
in. Ook zwartbonten kwamen snel over de
drempel van de stal, herinnert André zich.
‘Kort na de superheffing was er een goede
markt voor zwartbonte exportvaarzen.
We kochten toen wat zwartbonte kalveren
om ze als pink voor export te verkopen.
Maar sommige vonden we zo mooi dat we
er moeite mee hadden om ze te verkopen.’
De doorbraak van Skalsumer Sunny Boy

Jo, Jan en André Lutke Willink: ‘Van veel
stieren kopen we niet meer dan twee of
drie rietjes’
versnelde de groei van het aandeel zwartbonten op het Gelderse bedrijf. Ongeveer
de helft van de veestapel is nu zwartbont.
‘We vonden de cijfers van Sunny Boy zo
goed dat we hem niet wilden missen’, legt

Wonderlijke combinaties
Jan en André Lutke Willink verm engen rood- en zwartbontgenen
André uit. Spijt kregen vader en zoon Lutke Willink niet van de inzet van de Nehlszoon. ‘Niet alleen hebben zijn dochters
het zelf goed gedaan, maar ook de nafok is
prima. Bijna al onze koeien, ook de roodbonten, hebben Sunny Boybloed in de aderen’, vertelt André.

Concurrentie van Sientjes
André pakt de koekaart van de inmiddels
afgevoerde Kadine erbij. ‘Dat is een Sunny
Boy uit een Leon uit een Adler uit een Alpenrex.’ De KI toonde al snel interesse voor
deze draagster van de roodfactor, die 85
punten kreeg en uiteindelijk bijna 80.000
kg melk produceerde met 5,06 % vet en 3,67
% eiwit. Haar met 85 punten ingeschreven
Jabotdochter Padine ontlokte nog meer KIbelangstelling. De inmiddels zevenjarige
Padine produceerde in haar tweede 305-dagenlijst 11.931 kg melk met 4,49 % vet en
3,46 % eiwit, goed voor een lactatiewaarde
Gerdine 2 (Tulip x Padine), 85 punten
Prod.: 2.08 305 8545 4,59 3,53 LW 116

van 135. Haar Ferdinandzoon is in afwachting van een fokwaarde, terwijl zijn Tulipbroer Nimmerdor na de februaridraai uitkwam op 271 DPS en 103 exterieur.
Van Nimmerdors volle zusters Gerdine en
Gerdine 2 is eerstgenoemde momenteel
de blikvanger van de stal. In haar lopende
derde lijst staat de met 87 punten ingeschreven Tulipdochter voorspeld op
12.622 kg melk met 4,79 % vet en 3,39 % eiwit, resulterend in 122 lactatiewaarde.
Van haar werden al bijna tien stierkalfjes
aan verschillende KI-organisaties verkocht. Ook het aantal vrouwelijke nakomelingen van Gerdine is inmiddels flink
opgelopen. Jan en André melken drie
dochters van Hallerdyk Luke en één van
Merton (Lucky Leo x Massia 13). ‘De koeien
uit deze familie zijn vooral in productie
heel constant. Ze hebben vrijwel allemaal
goed eiwit en er zijn weinig uitvallers’,
stelt André. Het beschrijven van het exterieur vindt hij moeilijker. ‘De familie bestaat niet uit één type koe. Het zijn duurzame, vrij onopvallende boerenkoeien.’

In de toekomst krijgen de Gerdines concurrentie van nazaten uit de bekende
roodfactor Sunny Boydraagster Sientje 67,
moeder van onder meer de fokstieren Redondo en Hallerdyk Luke. ‘Die familie
spreekt me aan vanwege het hoge eiwit en
de roodfactor’, verduidelijkt André, die
uit een Corkydochter van Sientje 67 inmiddels zes Lightningkalveren heeft.

Paradox x Major x Clor
In het fokkerijoverzicht wemelt het van
verschillende vaderdieren. ‘Tien koeien
van dezelfde stier vind je hier niet gemakkelijk’, vertelt André. Het liefst spreidt hij
het stiergebruik zoveel mogelijk. ‘Ik zet de
stieren heel gericht in. Ik bekijk elke koe
afzonderlijk.’ Na elke uitdraai werpt
André een kritische blik op de nieuwe fokwaarden van zowel de rood- als de zwartbontstieren en bestelt hij nieuwe rietjes.
Van veel stieren koop ik niet meer dan
twee of drie doses. We hebben nooit veel
op voorraad.’ De huidige voorraad omvat
rietjes van onder meer de roodbontstieren

Misty, Talent en Taecks en de zwartbontstieren Nevada, Orcival en Superior. ‘Ik
kies stieren uit de toplijst voor DPS. Ik heb
een lichte voorkeur voor stieren met veel
kilo’s eiwit en een positief eiwitgehalte.
Voor exterieur zie ik graag minimaal 107
en voor de gezondheidsfokwaarden vermijd ik extremen.’
Roodbonte koeien krijgen soms een zwartbonte partner; bij zwartbont is het vaak
net andersom. ‘Als ik al een roodbonte nakomeling heb van een bepaalde koe, kies
ik sneller voor zwart. Gerdine heb ik bijvoorbeeld de laatste keer drachtig gemaakt van Horst Harry.’
Die mix van rood en zwart leidt zo nu en
dan tot bijzondere combinaties. Tussen de
jongste kalveren stapt bijvoorbeeld een
roodbonte dochter rond van de Amerikaanse roodbontstier Starstruck J Paradox
uit een Looking Majormoeder en een Clara’s Orkangrootmoeder. André wijst op
een ander voorbeeld van een zeldzame afstamming: een Leroy Abrian keer Koerier
104 keer Sunny Boy.
Wat voor koe willen de Lutke Willinks
graag fokken? ‘Een robuuste koe’, vindt
André en Jan voegt toe: ’85 Punten vinden
we genoeg. We hebben geen showstal en
geen showkoeien. We willen graag koeien
die gemakkelijk melk geven. We voeren
niet extreem: graskuil, maïs en één soort
brok. Daar moeten de koeien het mee
doen.’ Het rollend jaargemiddelde bedraagt 8913 kg melk met 4,34 % vet en 3,55
% eiwit.
Bewust kiezen Jan en André voor een niet
al te ingewikkelde bedrijfsvoering. ‘André
werkt nog een paar dagen in de week voor
de bedrijfsverzorging en helpt met het fotograferen van proefstierdochters. Daarom moet alles niet te veel tijd kosten’, legt
Jan uit. Bezuinigen op tijd voor de jongveeopfok willen Jan en André niet; vrijwel alle
vaarskalveren blijven op het bedrijf tot ze
afgekalfd hebben. ‘We zijn zelf altijd
nieuwsgierig hoe ze het gaan doen. Bovendien gebruiken we veel pinken als draagmoeder van embryo’s. Eenmaal gekalfd
verkopen we dan een aantal vaarzen. Pas
hebben we er nog tien verkocht aan een
Duits bedrijf met een melkrobot. Vaarzen
die in een open tandem zijn gemolken
schijnen sneller aan de robot te wennen.’
Inge van Drie
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