special

Jocko Besne
De spontaan ingezonden reacties van gebruikers van Jocko Besne
zijn internationaal getint. Jocko’s karakter, zijn melkijver en
het gebruiksgemak in de ligboxenstal worden geroemd. De
vraag die resteert is: wie volgt Jocko op?

Duitse Herakles
Dit is onze Jocko Besnedochter Herakles.
Ze blinkt uit in exterieur (87 punten) en
produceerde als vaars in 554 dagen
21.970 kg melk met 4,30% vet en 3,88%
eiwit. Dit is gemiddeld 39,7 liter per dag
met een lactatiewaarde van 153.
We hebben Herakles als vaars gekocht
tijdens de vaarzenshow in Krefeld in
Duitsland en ze werd reservekampioene
op de keuring van Sint-Oedenrode. Herakles (Jocko x Lukas) is afkomstig van een
bekende Duitse koefamilie, waar ook de
Duitse stier Joltino uit stamt.

We melken met plezier vijftien hoogproductieve en probleemloze Jockodochters, waaronder Janna 1359 en Oeli 1390.
Deze stiermoeders hebben beide dezelfde stamboom: Sunny Boy x Newhouse
Ronald x Jocko. Deze combinatie is gemaakt onder andere om de aanleg voor
karakter niet uit de hand te laten lopen.
Het karakter van de Jocko’s is met 110
heel bijzonder en dat vind je duidelijk
weer bij zijn dochters terug. De vraag
resteert nu wie Jocko gaat opvolgen. Ik
denk dat er geen opvolger komt die zoveel kan als Jocko.

Familie Krol, Boekel

H. J. Hemmink, Bruchterveld

Herakles, productief en sterk in exterieur

Gerichte inzet loont

Wie volgt Jocko op?
Er zijn stieren die de bouw van de koe
corrigeren en er zijn stieren die de productie een impuls geven. Jocko is een
stier die dit alles heeft. Jocko vererft
geen melktypische, scherpe en opengebouwde melkvaarzen. Daar zit de commerciële melkveehouder toch niet op te
wachten.

Bijna vier jaar geleden zijn wij gestart
met het onafhankelijke fokkerijadvies
van Van Peek & Van der Kroon. Vrij snel
is er toen voor gekozen om Jocko Besne
gericht in te gaan zetten, ondanks z’n
gewone omrekening voor beenwerk. Op
dat moment behoorde hij tot de hoogste kilogrameiwitverervers in Frankrijk,
met daar toen wel positieve scores voor
de beenkenmerken.
Op een koppel van 169 melkkoeien behalen de eerste zes Jocko Besnedochters
gemiddeld 113 lw met een voorspelde
305 dagenproductie van 9315 kg melk
met 4,06% vet en 3,53% eiwit.
Jan Moonen, Hilvarenbeek

Opvallend goed karakter
Op ons bedrijf met 85 melkkoeien melken we naar volle tevredenheid 24 doch-

ters van Jocko Besne. Gemiddeld hebben
ze een lactatiewaarde van 110. De sterkste punten van Jocko zijn de persistentie, het beenwerk en het feit dat de koeien de productie zeer gemakkelijk aankunnen. Het zijn niet de meest luxe
koeien, maar degelijk en probleemloos.
Opvallend positief is het zeer goede karakter.
Voor het exterieur zijn er drie dochters
ingeschreven met 87 punten, twee met
86 en vijf met 85 punten. De andere zitten tussen de 81 en 84 punten.
We hadden nog nooit een stiermoeder,
maar van Jocko hebben we er inmiddels
twee. Tussen het jongvee lopen nog
twaalf Jocko’s en hij wordt bij ons nog
volop gebruikt. Jocko is een stier die ons
past. We proberen in iedere afstamming
Jockobloed te krijgen.
Familie Slot, Luttenberg

Uniform en ruime frames
Wij hebben momenteel zeven Jocko’s
aan de melk. Wat opvalt is dat ze zeer
uniform zijn en ruim voldoende groot.
Het beengebruik en de beenstand zijn
zeer correct, de bovenbouw is sterk en
ze hebben ruime frames met een correcte uier.
Gemiddeld zit de groep rond de 110 lw.
Ze geven niet alleen veel melk, maar
hebben ook nog goede gehalten. De beste vaars, Franka 45, produceerde in 349
dagen 10120 kg melk, met 4,41% vet en
3,52% eiwit, lw 119.
We hebben goede ervaringen met Jocko
Besnes, die bovendien ook allemaal erg
makkelijk in de omgang zijn.
Peter Vingerhoets, Diessen

Deens-Hollandse Jockozonen
Wij zijn er trots op twee fokstieren te
hebben geleverd aan de Deense ki-organisatie Dansire. Jocko zorgde ervoor dat
we de fokstieren Groovy (Jocko x T Fløs)
en Globus (Jocko x Newhouse Maurice x

Franse Jockolook

Groovy, stiervader in Denemarken en
gefokt door Nederlandse emigranten
F16) fokten. Globus is een zoon uit een
Noord-Hollandse koefamilie die we meenamen van thuis en Groovy is een Jockozoon uit een Deense topkoe, die we als
vaars kochten.
Wij waren op zoek naar ander bloed en
wij houden van koeien met veel macht
en kracht. Jocko heeft bij ons niet die
showkoe gegeven die we gehoopt hadden, maar wel sterke, zeer productieve
dochters waarvan we er veertien hebben
gemolken.
Jan en Diny Langendijk, Rensmark, Denemarken

Ligboxenstalkoeien
Wij melken op dit moment vier dochters
van Jocko. Onze Jocko’s produceren prima. Ze realiseren een gemiddelde lactatiewaarde van 113 en scoren gemiddeld
87 punten voor exterieur. Bovendien zijn
er drie internationaal stiermoeder.
Je kunt de Jocko’s als volgt omschrijven:
het zijn agressieve werkkoeien met een
prima karakter die zeer persistent zijn
in de productie. Qua exterieur zijn ze
groot en sterk en ze hebben beste achteruiers en sterk beenwerk.
Kortom, het zijn echte ligboxenstalkoeien!
Jannes Uineken, Veenhuizer Holsteins, Dalen

Even een klein berichtje uit Frankrijk,
het land van Jocko én van Besne! Wij
hebben op het moment 48 koeien aan
de melk, waarvan tien Jockodochters.
Het zijn grote, sterke koeien, met veel
melk, goed beenwerk en veel inhoud die
rustig zijn en goed drachtig worden. Let
wel op het volume van de uier, het enige
minpuntje.
Het zijn prachtige koeien en ze lijken
ook op elkaar; ze hebben een echte
‘Jockolook’. Het huidige probleem is
echter de stierenkeuze, die door de vele
goede Jockozonen sterk beperkt wordt.
Jammer dat we er al zoveel hebben, anders zouden we graag Jocko nog gebruiken. Het is en blijft een bijzonder goede
stier met een grote betrouwbaarheid en
homogene dochters.
Siebe en Minke Postma, Le Vaas, Frankrijk

Productietopper Soraya
Als ik aan de stier Jocko Besne denk, dan
denk ik aan Soraya, een 88 puntenkoe
die ik als verse vaars op een veiling in
Duitsland kocht. Mijn zorg op dat moment was niet de zeer hoge prijs, maar
wel haar dagproductie van 52 kg melk.
Zo’n vaars moest na de veiling terug
naar een standstal en vervolgens op
transport naar Nederland waar ze moest
wennen aan de ligboxenstal. Wonderlijk
genoeg ging dat zeer goed.
Doordat er veel foktechnische vraag
was, zijn we haar gaan spoelen; maar
liefst 27 keer. Dat ging erg slecht met gemiddeld maar 1,5 embryo per spoeling.
We hebben een vaarskalf van Titanic uit
haar verkocht.
Soraya bleef maar melk geven en haar
afgesloten eerste lijst van 1359 dagen
was een recordlijst van 42.300 kg melk
4,15% vet en 3,59% eiwit en een lactatiewaarde van 136. Helaas is Soraya na afkalven verongelukt.
Wel hebben we twee drachtige dochters
van haar en ook zijn er nog vijf drachtig-

heden die binnenkort geboren kunnen
worden.
Jan Kolff, Woudrichem

Zevende generatie
stiermoeder
Op ons bedrijf Diepenhoek Holsteins
hebben we Jocko veel gebruikt. Helaas
kregen we alleen maar stierkalveren, zodat we besloten om een Jockopink uit
een internationale bekende koefamilie
te kopen.
Het werd K&L Miracle uit een excellente
Fataldochter uit de M-familie van Klaus
Niermann uit Duitsland. Deze Jockodochter kreeg 87 punten als vaars en
werd volop benut als stiermoeder.
Inmiddels zijn al twee vaarzen van Morty en O Man met 87 punten aan de
melk.
Ze zijn al de zevende generatie stiermoeder uit deze familie. Een Duplexvaarskalf uit de O Man wordt aangeboden op
de Tulip Holstein Sale. Mogelijk is zij de
achtste generatie.
De productie van K&L Miracle in 305 dagen is 11.025 kg melk, 3,74% vet, 3,43%
eiwit en een lactatiewaarde van 124.
Haar Mortydochter wordt voorspeld op
124 lw en haar O Mandochter op 114
lw.
Martien en Marianne Adriaans, Someren

K&L Miracle is de zevende generatie
stiermoeder

Internationale veehouders aan het woord over hun Jocko Besnedochters

Jocko’s in de praktijk
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