Ambities met de Albertjes

Lucky Mike
(Lucky Leo x Celsius)

Moeizame inzet Lucky Mike beloond met torenhoge exterieurfokwaarde
In de hele stamboom van Lucky Mike is geen koe te vinden met 85
punten. Toch is de Lucky Leozoon een van de hoogste exterieurverervers in Nederland. De koefamilie achter Lucky Mike realiseert
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onder een hoog gehalte aan zelfredzaamheid hoge producties.

H

et waren de productielijsten van de
koe KL Albertje 46 die de broers
Klaas en Albert Stoker uit Nij Beets versteld deden staan eind jaren tachtig. ‘We
hebben nadien geen koeien meer gehad
met een lactatiewaarde van 150’, weet
Klaas Stoker. ‘Misschien was ze niet de
grootste en de mooiste koe in de stal,
maar ze was er wel een die veel kon vreten en al het voer omzette in melk.’
Eigenlijk begint met Albertje 46, een koe
uit de combinatie Klark x Vic, de stamboom van een van de populairste exterieurverervers van dit moment. Tijdens
de novemberdraai van vorig jaar debuteerde Lucky Mike, uit de KI-stallen van
Alta, met hoge, maar prille cijfers. Zijn
beperkte betrouwbaarheid maande tot
voorzichtigheid, maar drie indexdraaien
later staan de hoge exterieurcijfers, gecombineerd met prima productiecijfers,
nog fier overeind.
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De broers Stoker melken in Friesland
met 180 melk- en kalfkoeien een quotum
van 1,5 miljoen kg melk vol. De afgelopen 15 jaar lag de nadruk in het fokbeleid op productieverhoging. Dat wordt
het best zichtbaar wanneer Klaas vertelt
dat dezelfde hoeveelheid quotum in de
beginjaren van de superheffing met bijna 300 koeien werd volgemolken. ‘Kilogrammen eiwit uit een koe die veel kan
vreten’, noemt Klaas de fokkerijkoers
van de afgelopen jaren. Door de bedrijfsomvang is er weinig tijd voor het individu en moet de zelfredzaamheid van de
koeien groot zijn, beaamt Albert. ‘Onze
koeien pieken niet in exterieur en er is
veel variatie in type. Ons stalgemiddelde
haalt niet altijd de 80 punten. Vooral
voor beenwerk scoren onze koeien niet
sterk bij de bedrijfsinspectie.’
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‘Als vaars een spiertje extra’
Adrion van Beek zag als foktechnisch medewerker van Alta tientallen Mikedochters. ‘Het
zijn laatrijpe dieren die als vaars een spiertje
extra laten zien. De tweedekalfsdochters
groeien uit tot grote, lange koeien met platte
botten en zonder uitzondering voorzien van
een strakke ruglijn en hellend kruis. Het beenwerk is opvallend best.’ Lucky Mike is niet echt
op showbedrijven ingezet maar er komt beslist
een ‘topgroep’ op de Alta Dairy Day, aldus Van
Beek. ‘Het zijn zonder uitzondering grote, atletisch gebouwde koeien.’
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punten. Dat bleek, ondanks hoge melklijsten en fokwaarden, niet stiermoederwaardig. Stoker hield vast aan zijn ambitieuze fokdoel en spoelde Jabot Albertje
onder meer met Ronald, Lord Lily, Cash
en Celsius.
De koefamilie groeide fors, maar vanwege het geringe aantal punten voor exterieur bleef KI-interesse uit. ‘We moesten
een andere koers varen wilden we een
stiertje kunnen leveren’, vertelt Albert.
‘Ik wilde met behoud van melk en eiwitpercentage beter exterieur in de familie
brengen. Daarom besloten we Cel J Albertje, de Celsiuspink uit Jabot Albertje, te
spoelen met Frankenhof Lucky Leo.’

Beenwerk bedrijfsprobleem
Klaas en Albert Stoker: ‘Frustrerend dat er
geen nieuwe KI-aandacht is voor de
Albertjefamilie’
De Albertjekoefamilie bleef al die jaren
uitblinken in productie. Uit de Klarkdochter werd een Bridon Astro Jetdochter gefokt die een kalf kreeg van Sunny
Boy. Deze hoogproductieve Sunny Boydochter kreeg op haar beurt het kalf Jabot Albertje. ‘Ze behoorde tot de pinken
met de hoogste verwachtingswaarde van
het bedrijf en daarom besloot ik haar te
spoelen. Ik had de ambitie om een keer
een stier te mogen leveren aan de KI en
via ET hoopte ik dat sneller voor elkaar te
krijgen.’ Sunny Albertje had 81 punten,
haar dochter Jabot Albertje kreeg 84
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De spoeling met Lucky Leo wekte de interesse van René te Wierik, foktechnisch
medewerker bij Alta. ‘Het bedrijf van de
boers Stoker is een puur commercieel,
no-nonsensebedrijf. Ik was de hoge fokwaarden van de Albertjefamilie al vaker
tegengekomen op papier, maar de exterieurcijfers van de moederlijn waren te
gemiddeld. Na een tip ben ik toch een
keer gaan kijken en zag in Cel J Albertje
een grote, fraaie pink met sterke bovenbouw. Haar stamboom zat vol productie-

verervers en daarom paste de combinatie met Lucky Leo prima.’ De ET-sessie leverde Lucky Mike op, die op papier een
verwachtingswaarde voor exterieur had
van 115. Lucky Mike ging naar de opfoklocatie van Alta maar zijn inzet was niet
vanzelfsprekend, weet Albert Stoker.
‘Dat Cel J Albertje aan de productie-eisen
van Alta zou voldoen, daar was ik niet
bang voor. De eis dat ze minimaal 85 punten zou krijgen als vaars was veel moeilijker.’ Cel J Albertje werd gekeurd en kreeg
87 punten voor frame en 83 punten voor
uier en benen. Dat resulteerde in 84 punten totaal. ‘Op papier voldeed ze niet aan
de eisen, maar tussen de andere 36 vaarzen was ze op dat moment wel de hoogst
gepunte vaars van het bedrijf. Bovendien
had ze volgens mij de potentie om uit te
groeien tot een AB-waardige koe, dat gaf
mij voldoende vertrouwen’, aldus Te
Wierik.
Het liep echter niet storm met het aantal
rietjes dat van Lucky Mike als proefstier
werd gebruikt. ‘Ik zag de bui al hangen
dat hij vanwege het gemiddelde exterieur in de moederlijn onvoldoende ingezet zou worden’, vertelt Albert Stoker.
‘Daarom heb ik een flink aantal doses
sperma gekocht en hier in de buurt uitge-

Rus Ron Albertje (v. Russel), nichtje van Lucky Mike (85 punten)
Productie: 2.04 305 8508 4,05 3,64 LW 114

Jabot Albertje, grootmoeder Lucky Mike (84 pnt.)
Prod.: 4.01 305 13.074 4,17 3,32 LW 130
deeld en ingezet op ons eigen bedrijf.’
In totaal kreeg Lucky Mike toch een
kleine tachtig dochters op bijna zestig
bedrijven aan de melk, waarvan er acht
in het land lopen bij Stoker.
Vanaf de eerste fokwaarde zette Alta Lucky Mike in als stiervader. Er zijn al meer
dan tien zonen in opfok en er komen er
nog zeker tien bij, verzekert Te Wierik.
‘Mike is bovendien met zijn 91 punten
een indrukwekkende stier. De stier heeft
glashard beenwerk en stapt recht vooruit. Ik denk dat de gewone scores voor
beenwerk bij Stoker in de stal meer een
bedrijfsprobleem zijn.’
Dat geeft ook Albert Stoker ruiterlijk toe.
‘Het is wel frustrerend dat er, ondanks
Lucky Mike, nauwelijks nieuwe KI-interesse is voor de Albertjefamilie. We hebben Mike’s moeder onlangs de vetwei ingejaagd. Door ET hebben we van
verschillende Albertjestammen sterke
producentes van Addison, Russel en
Cash. In punten schieten ze allemaal net
te kort.’ Daarom ziet het lijstje met stieren die Stoker nu inzet er flink anders
uit. ‘De helft van de koeien is inmiddels
drachtig van Lucky Mike en binnen de Albertjefamilie gebruiken we stieren als
Stadel, Kirby, Esquiri, Jocko Besne en
Dynasty. Daarmee fokken we er meer
duurzaamheid en exterieur in.’
Maar eigenlijk heeft Stoker zijn ambitie
om een stier aan de KI te leveren al ruimschoots bereikt. ‘Slechts één stier naar de
KI en dan meteen een fokstier. Ja, het is
een beetje een droom die uitkomt. Misschien is de geluksfactor wel erg groot,
maar het kan ook gewoon de genetische
potentie zijn die in de koefamilie zit. Ik
hoop natuurlijk op het laatste.’
Jaap van der Knaap
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