K E R S T K A LV E R E N

Van stiermoeder tot duurzame producentes

Puzzelen voor een
Veeteelt-kerstkalf
Al 25 jaar is het een groot succes: de kerstwedstrijd van Veeteelt.
Massaal puzzelen veehouders rond de kerstdagen voor de prachtige hoofdprijs: een kalf vol genetische potentie. Hoe is het die kalveren vergaan? Konden ze de hoge verwachtingen waarmaken?
tekst Ivonne Stienezen

S

inds 1985, de tweede jaargang van
Veeteelt, is het een jaarlijks terugkerend fenomeen: de Veeteelt-kerstquiz. In
vijftien vragen wordt de afgelopen jaargang van Veeteelt nog eens doorgenomen.
Naast de hoofdprijs, het kerstkalf, worden
er nog 25 andere prijzen weggegeven: van
maiszaad tot spermarietjes, allemaal aangeboden door bedrijven uit de veehouderijsector.
De eerste jaargang van de ‘Kerstkwis Veeteeltvragen 1985’ was direct een doorslaand succes. Ruim 2600 veehouders
stuurden de oplossing in, waarvan 500
deelnemers alle (toen nog twintig) meerkeuzevragen goed hadden. De tweede
jaargang van de kerstquiz werd er nog
massaler gepuzzeld. De belangrijkste reden: voor het eerst was er een kerstkalf te
winnen. De hoofdprijs was een beloftevol
kalfje van stiermoeder Feikje 33 (v. Rocket) en Nehls Chief Crusader, de meest
gebruikte stiervader in 1986. Het aantal
deelnemers steeg fors, ruim 4000 veehouders wilden dit mooie kalf graag winnen.
Uit de 800 goede inzenders werd het antwoordkaartje van student Gerbert Boenink getrokken, die Feikje 156 mee naar
Zelhem mocht nemen.

Stiermoeder Jacoba
Hoe is het de kerstkalveren van de afgelopen jaren vergaan? We vroegen een aantal
winnaars naar hun ervaringen. ‘Het gaat
buitengewoon’, is de reactie van Willem
Looijen uit Hoornaar op de vraag hoe het
gaat met Jacoba. De Tacodochter, die voluit Stouwdamshof Jacoba 30 heet, was het
prijskalf van 2004, aangeboden door KI
Kampen.
‘Jacoba is zelfs stiermoeder’, meldt Looij-
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en trots. In november zet CRV een Twisterzoon in en een Fictionzoon staat bij een
ki-organisatie in Duitsland. ‘Jacoba is een
van de hoogst producerende koeien in
onze stal’, vertelt Looijen. Ook qua exterieur maakt ze de verwachtingen meer dan
waar. ‘Haar melktype en uier zijn haar
sterke punten.’ Haar puntentotaal is 87,
met ook 87 voor frame en uier. ‘Helaas
heeft ze vrij veel stierkalveren gekregen,
ik heb maar één vrouwelijke nakomeling’,
zegt Looijen. ‘De Stadeldochter van Jacoba
30 doet het ook prima, ze heeft een lactatiewaarde van 115.’ De afstamming van
Jacoba 30 loochent zich niet. ‘Ze heeft een
echt Jacobakarakter en haar dochter ook.
Fijne koeien om mee te werken, maar ze
zijn wel pittig. Als hen iets niet zint, lopen
ze je zo omver.’
Jacoba is nu met haar vierde lactatie bezig
en produceerde in 1171 dagen 42.249 kg
melk met 4,55% vet en 3,78% eiwit. ‘Ze is
erg sterk in haar gehalten en dat zie je ook
bij haar dochter terug.’ Kortom, Looijen is
zeer content met zijn prijs. ‘Zo wil ik er
nog wel een winnen!’

Veelbelovende nakomelingen
Het kerstkalf van 2006, Delta Mirabelle,
had ook al zo’n veelbelovende afstamming. Zowel van vaderskant (Classic) als
van moederskant waren de verwachtingen hoog. Haar moeder Apina Massia 20
(v. Lentini) was een populaire stiermoeder
uit de bekende Massiafamilie. Uit Massia
20 kregen Delta Florida (v. Talent) en Delta
Fandango (v. Stadel) inmiddels verdienstelijke fokwaarden.
Mirabelle, aangeboden door CRV, heeft
zelf moeite gehad om haar verwachtingen
waar te maken. Prijswinnaar Minne Heeg

uit Spannum zag wel de genetische potentie van Mirabelle. ‘We hebben Mirabelle
als pink gespoeld met Mr Burns en Lawn
Boy. Dat leverde diverse drachtigheden
op, maar daarna lukte het niet om haar
zelf drachtig te krijgen. Ik denk dat haar
hormoonhuishouding in de war is geraakt.’ Uiteindelijk werd ze drachtig van
een eigen stier, maar kalfde ze als vaars af
met drie ontstoken kwartieren. ‘Daardoor
was haar uier helemaal uit balans en haar
productie matig en is ze nooit ingeschreven door de inspecteur.’
Toch heeft Mirabelle wel voor een blijvende invloed gezorgd in de stal bij de familie
Heeg. Uit de spoeling met Mr Burns komen drie vaarzen, waarvan er twee inmiddels in productie zijn. Een vaars kreeg 85
punten, de andere 86 en beide hebben
goede lactatiewaarden. ‘Uit de spoeling
met Lawn Boy kregen we twee stieren en
twee vaarzen. De stieren zijn vanwege de
tegenvallende productie van Mirabelle
niet ingezet’, vertelt Heeg. ‘Een van de
stieren heb ik als dekstier gebruikt en
daarvan hebben we nu de eerste kalveren.’ Van de twee Lawn Boyvaarzen is er
één afgevoerd. ‘De andere heeft net gekalfd en lijkt veelbelovend.’ Omdat de
Massiafamilie nog altijd volop in de belangstelling staat, heeft Heeg zijn hoop
verlegd naar de dochters van Mirabelle.

Van links naar rechts:
kerstkalf 1986: Feikje 156 (v. Nehls)
kerstkalf 2001: Poos Pamela (v. Ferdinand)
kerstkalf 2004: Stouwdamshof Jacoba 30 (v. Taco)
kerstkalf 2007: ABS Withorst Shotty (v. Shottle)

Productieve Shottle
Het winnen van het kerstkalf van 2007,
aangeboden
door
Ingenieursbureau
Heemskerk, was voor Piet Fase uit SintAnnaland een grote verrassing. Fase is gepensioneerd melkveehouder en had dus
geen plek voor Shottledochter ABS Withorst Shotty. Shotty werd daarom ondergebracht op het melkveebedrijf van Leo
Oostvogels in Steenbergen. Fase komt nog
vaak even kijken naar zijn ‘kerstkalf’. ‘Ik
maak voor Piet Fase geregeld even een
overzichtje van de productie van Shotty,
zo blijft hij op de hoogte’, vertelt Oostvogels. ‘Haar haarkleed is dat van een echte
Shottledochter. Ze is niet de grootste van
de stal, en kreeg 82 punten voor het frame
en 83 punten voor haar uier. Vanwege
haar beenstand kreeg ze helaas maar 78
punten voor het beenwerk.’
Shotty is een goede producente. In de eerste lijst was de 305 dagenproductie bijna
8972 kg melk met 4,41% vet en 3,58% eiwit. ‘Shotty is tijdens die eerste lijst een
paar keer gespoeld en heeft een langere
lijst gemaakt’, vertelt Oostvogels. ‘Ze is nu
bezig met de tweede lijst en heeft al meer
dan 12.000 kg gegeven, in januari gaat ze
weer droog.’

Duurzaam op extensief bedrijf
Veel nakomelingen heeft Poos Pamela
niet. Pamela was het kerstkalf van 2001
en werd aangeboden door Holland Genetics. Pamela is afkomstig uit de koefamilie van Poos Stadel Classic. Pamela’s moeder is Poos Mina 373 (v. Heide Jardin), haar
vader is Ferdinand.
Pamela werd gewonnen door Thomas van
der Wal uit Stroobos. Ze heeft al zes keer
gekalfd, waarvan één vaars nog op het bedrijf is. ‘Ze wil nu niet meer drachtig worden, zelfs met een laatstekansembryo is
het niet gelukt. Ze zal daarom niet meer
zo lang op ons bedrijf blijven.’
Over de productie van Pamela is Van der

Wal beslist tevreden. Haar levensproductie bedraagt ruim 60.000 kg in zes lactaties en Pamela ontpopt zich daarmee als
een duurzame koe. ‘Pamela valt niet echt
op in het koppel, maar ze heeft hier gewoon prima gepresteerd. We hebben een
vrij extensief bedrijf, we voeren alleen
gras en geen mais. Op een ander bedrijf
had ze het misschien beter gedaan. Ik
denk dat wij niet het maximale uit haar
hebben gehaald.’

Jamaica kerstkalf 2010

Kerstkalf 2004 en stiermoeder Stouwdamshof Jacoba 30 is bezig aan
haar vierde lactatie en heeft al ruim 42.000 kg melk gegeven

Dit jaar is Delta Jamaica rf de hoofdprijs,
in Veeteeltvenster op pagina 8 van deze
uitgave staat alvast wat informatie. Wie
de verhalen van Jacoba, Mirabelle, Pamela
en Shotty leest, zal beslist uitkijken naar
de kerstpuzzel van 2010. l
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