Betjes bre ngen meer

Oudkerker Reno
(Power x Jabot)

Jacob van der Pol: ‘Reno is ec ht een stier voor gericht gebruik’
Begin jaren negentig leverde Gerrit van der Pol uit Oudkerk de fokstier Constantijn. Begin 2000 brengt de royale melkvererver Oudkerker Reno dezelfde koefamilie opnieuw voor het voetlicht. Beide stieStierindex 88 % betr. (cijfers op roodbontbasis)
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Productie en exterieur
Met 2415 kg melk mag Reno zeker als topmelkvererver bestempeld worden. De combinatie met
positieve gehalten weten zijn dochters echter niet
te leggen.
Op exterieurgebied bevindt deze pinkenstier
zich in de bovenste regionen met frame en uier
110, benen 111 en een totaalplaatje van 113.
Reno weet een score van 110 voor hoogtemaat
te combineren met veel openheid (111), waarbij de voorhand met 94 aan de smalle kant
is. De productieve dochters beschikken gemiddeld over ondiepe uiers met daarin een
sterke ophangband.
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ren zijn afkomstig van de Betjes in Pieterburen.

W

eet je wel wie Reno is? ‘Ja, dat is onze
stier. Of eigenlijk, hij was van ons.’
De vijfjarige Gerbrand beantwoordt de
vraag met kinderlijke eenvoud en speelt verder met zijn maïshakselaar. Zijn vader Jacob
van der Pol (39) uit Pieterburen schuift aan
tafel en vertelt meer over de geschiedenis
van Powerzoon Oudkerker Reno. Maar niet
zonder eerst heel duidelijk te stellen: ‘Ik heb
geen aandeel gehad in het fokken van Reno.
Die eer is voor mijn vader, want die heeft de
koefamilie achter de stier opgebouwd. En
voor Henk Verhey vanwege de keuze voor
de combinatie van Betje met Power.’
Bij de namen Oudkerker en Betje zal bij
een aantal liefhebbers al een belletje gaan
rinkelen. Inderdaad, Oudkerker Constantijn BL, de Neilzoon die ruim tien jaar geleden door half veefokkend Nederland werd
ingezet, is afkomstig uit dezelfde stal als
Reno. Voor Jacob van der Pol geldt Betje 13
als stammoeder van de Betjes. ‘Dat was
verreweg de beste van allemaal.’ De met 85
punten beloonde Betje 13 was een dochter
van Bobanda Stylemaster Skyboy. Haar
Sheikdochter Betje 18 bleek bovengemiddeld zowel voor kg melk als in gehalten. Haar tweede lactatie startte ze op drie
jaar en zes maanden om vervolgens de lijst
na 390 dagen af te sluiten met 12.549 kg
melk met 5,12 % vet en 3,77 % eiwit, lactatiewaarde 142. Vanwege de hoge koe-index van de 87 punten Sheikdochter zette
KI Mid West haar Neilzoon Constantijn in.
Hij ontpopte zich als een royale melkvererver met een licht negatief vetpercentage
bij een positief eiwitgehalte.

Derde plaats voor export
Constantijns moeder zette ook in vrouwelijke lijn de stamboom voort. Via
Otwello, Kinglea Leader en uiteindelijk
Jabot zag Betje 55 als volgende stiermoeder uit de familie het levenslicht. Na

Reno’s moeder en Jabotdochter Betje 55, 86 punten AV
Jacob van der Pol: ‘Je kunt de fokkerij
niet los zien van economie’
twee jaar en één maand kalfde Betje 55 af
om aan haar eerste en enige 305-dagenlijst te beginnen van 10.493 kg melk met
4,09 % vet en 3,34 % eiwit.
‘Het interessante aan de Jabot was de
roodfactor die ze via Kinglea Leader of
Otwello heeft gekregen’, vertelt Henk
Verhey, foktechnisch medewerker bij
HG. Betje 55 werd in eerste instantie met
Tulip gespoeld. Een stierkalf hieruit
werd in de opfokperiode vanwege veterinaire redenen afgevoerd. De framestier
Power, zoals Verhey hem omschrijft, was

de volgende partner voor Betje 55 met
Reno als levend resultaat. ‘Reno heeft
rondom een goed exterieur. Hij heeft opvallend beste benen voor een stier die zoveel melk vererft. De gehalten zijn mager, zeker voor de Nederlandse markt.’
In het buitenland blijkt Reno in de smaak
Oudkerker Reno’s halfzus Betje 84 (v. Sparta)

te vallen. Momenteel neemt hij van de
HG-stieren de derde plaats in het exportklassement roodbont in. Als stiervader
krijgt Reno een tiental kansen, onder andere met dochters van Russel, Stadel, Lava en Kian.
Van der Pol geeft aan de Powerzoon

slechts selectief te gebruiken. ‘Reno is
echt een stier voor gericht gebruik. Reno
vererft nu eenmaal –0,28 procent voor eiwit; die kun je niet op alle koeien inzetten. Maar ik heb nu drie dochters aan de
melk die gemiddeld 121 lactatiewaarde
scoren en daar gaat het om. Dat is de enige manier voor koeien om hier te blijven:
boven de 100 scoren.’
Want al blijft Van der Pol genieten van
mooie koeien, een goede productie tegen een lage kostprijs staat voorop. ‘Je
kunt de fokkerij niet los zien van economie. Na de verhuizing vijf jaar geleden
van Oudkerk naar Pieterburen is het bedrijf flink gegroeid. Ik wil nu niet investeren in duur sperma. Het grootste
deel van de veestapel insemineer ik daarom met proefstieren en Belgische witblauwen.’
De 149 dieren die het afgelopen jaar door
de melkstal gingen produceren samen
de ruim 1,25 miljoen kg melkquotum
vol. Voor de melkproductie tellen volgens Van der Pol alleen de waarden in het
boekhoudrapport: 8370 kg melk met
4,33 % vet en 3,44 % eiwit. ‘De melkcontrole is een momentopname. Die cijfers
gebruik ik alleen voor het celgetal.’

Nazaten van Sparta
Lopend door de stal vertelt de veehouder
dat de bedrijfsgroei tijdelijk stilligt. Bij
de huidige omvang kan hij de werkzaamheden op het bedrijf aan. Zijn vrouw Janet (34) verzorgt de boekhouding en drie
maal in de week komt er een melker.
Tussen het koppel zoekt Van der Pol één
van de drie aanwezige dochters van Betje
55 op. De witte Spartadochter Betje 84 is
volgens de veehouder de meest aansprekende van het trio: ‘Een koe met veel
lengte die misschien iets meer rib mocht
hebben, maar met een beste productie
eronder.’ Betje 84 produceerde in haar
tweede 305-dagenlijst 8839 kg melk met
4,88 % vet en 3,43 % eiwit, lactatiewaarde
114.
Een volle broer van Betje 84 staat momenteel bij HG in de wacht. Henk Verhey: ‘Toon Sturkenboom van het Krielenest in Buurmalsen is een tijdlang
mede-eigenaar geweest van Betje 55.
Daar is ze gespoeld met Sparta, waaruit
wij de zoon KN Jaka hebben getest. De
eerste dochters zijn net aan de melk. Het
resultaat is nog heel pril, maar het lijkt
beloftevol.’
Christel van Raay
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