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Eiwit en benen zĳn dé handelsmerken van de Batenburg Ginsterfamilie

Bĳna 28 jaar na Aldo
Eiwit, benen en efficiënte melkkoeien. Bĳna 28 jaar na Batenburg
Ginstra Aldo is de Ginsterkoefamilie nog steeds ‘in de picture’
als stiermoeder. Met Stellando rf levert de familie een populaire
jonge stier af, met ook weer die typische Ginsterkwaliteiten.
tekst Alice Booij

A

ls jonge melkveehouder werd Peter
Aalberts door zĳn vader naar Duitsland gestuurd om een uitgebreid kĳkje
te nemen in de stallen van het melkveebedrĳf Schröder in Bremerhaven. ‘Ik
kwam met vier kalveren terug, één daarvan kwam uit de met 90 punten ingeschreven Goldlack. Dat was onze eerste
Ginster’, herinnert Peter Aalberts zich
nog heel goed. ‘Zĳ werd de stammoeder
van de Ginsterkoefamilie in onze stal.’

Kwart veestapel is Ginster
Met de aankoop kwam ook de filosofie
van de Duitse veestapel naar Giethoorn:
lĳnenteelt met bloedlĳnen die vol zitten
met honderdtonners. ‘Om zo een duur-

stal dé koefamilie. Het zĳn bĳzonder
makkelĳke koeien die meestal als vaars
83 à 84 punten krĳgen en als oudere koe
gemakkelĳk doorgroeien naar 85 punten. Altĳd met functioneel exterieur en
goed eiwit. De stieren uit deze koefamilie scoren bĳna allemaal boven de +0,20
procent voor eiwit.’

Aldo: +493 levensduur
zame veestapel te fokken’, zegt Aalberts,
die met zĳn vrouw Jeanet Brandsma het
fokbedrĳf Batenburg runt. ‘Ik probeer
bĳ het maken van combinaties stieren
uit deze duurzame koefamilies af te wisselen met moderne stieren om zo bĳ te
blĳven. Het doel is een veestapel met een
hoge levensproductie.’
De Duitse Goldlack zelf gaf het goede
voorbeeld met een levensproductie van
bĳna 75.000 kg melk met 4,29% vet en
3,29% eiwit. Haar Belldochter Ginster
zorgde voor flink veel nafok in de Batenburgveestapel, waarin momenteel in
totaal 530 dieren lopen. ‘Ongeveer 25
procent daarvan zĳn Ginsters’, vertelt
Aalberts. ‘De Ginsters zĳn bĳ ons in de

Batenburg Ginster 2047 rf, de met 87 punten ingeschreven volle zus van Stellando

Het begon allemaal met Batenburg Ginstra Aldo, de in 1987 geboren Mutualzoon die anno 2014 nog steeds +0,28 procent eiwit en +493 dagen levensduur
scoort. ‘Mutual is zo’n stier uit een moederlĳn met honderdduizend-liter-koeien’, noemt Aalberts, waarbĳ hĳ aangeeft
dat de meest succesvolle Ginsterlĳn ook
doorgaat via de volle zuster van Aldo: Batenburg Ginster 642. Deze met 85 punten ingeschreven koe realiseerde een levensproductie van 60.643 kg melk met
4,43% vet en 3,52% eiwit. Haar met 84
punten gewaardeerde Sunny Boydochter
Ginster 128 deed er nog een schepje bovenop: 65.023 kg melk met 4,43% vet en
3,94% eiwit. Ze ging als vaars de competitie aan in de CRV-nucleusveestapel en
haalde daar de hoogste lactatiewaarde
van haar jaargang.
Met een hoge levensduur in het fokdoel
zĳn de producties in de Ginsterlĳn aansprekend. Voor honderdduizend-literkoeien – op Batenburg haalden al achttien koeien deze mĳlpaal – komen we
bĳ Ginster 1030 en Ginster 1032, twee
Addisonzussen uit Ginster 545, een Labelledochter uit Ginster 128. Deze Labelledochter blonk zelf niet uit in een
hoge levensproductie, maar wel in gehalten.
De economische keuze in de fokkerĳ van
Aalberts zorgde ervoor dat de Ginsterkoefamilie door de jaren heen een steeds
beter eiwit kreeg. ‘Ook na de quotering
blĳven de gehalten belangrĳk’, schat de
melkveehouder in. ‘Een koe met 9000
liter melk en hoge gehalten is gemakkelĳker te managen dan een koe met
11.000 liter melk met lage gehalten.’

Meer kracht dan aanleg
Een van de favorieten in de Ginsterkoefamilie voor Aalberts is Batenburg Ginster 935, een met 88 punten ingeschreven dochter van Lucky Leo die de

72

VV EE EE TT EE EE LL TT JDAENCUE AMRBI E R
1 / 12 / 2 0 20 09 1 4

VX20_koefamilie Stellando.indd 72

11-12-14 15:56

Ginster 935 (v. Lucky Leo), krachtige 88 puntenkoe

gehalten binnen de Ginsterfamilie nog
eens een extra zetje gaf. Ze bereikte een
levensproductie van 52.333 kg melk met
gehalten van 4,78% vet en 3,75% eiwit.
‘Ze was een enorm krachtige koe’, herinnert Aalberts zich. ‘Een koe die de productie haalde uit haar kracht. Ze scoorde 130 lactatiewaarde, maar met meer
melkaanleg had ze gemakkelĳk 140 lactatiewaarde kunnen scoren.’ Haar zonen
zĳn wat dat betreft echte moederskindjes. ‘Ze hebben wat te weinig productieaanleg’, geeft Aalberts aan, met haar
twee fokstieren in gedachten: gehalte-

Ginster 2545: excellente O Mandochter met nog steeds 480 Inet

stieren Jorik (v. Eminenz) en Batenburg
G. Foremost (v. Jocko)

True type Ginster 2545
Als echte ‘true type’ Batenburgkoe
noemt Aalberts Ginster 2545, de O Manmoeder van Stellando. ‘Het is ongelooflĳk hoe makkelĳk die kon produceren:
70 liter melk per dag kon ze gemakkelĳk
aan met dat typisch ronde, bevleesde,
O Manuiterlĳk. Ze had de capaciteit, de
balans én de aanleg.’ En ook nog eens de
‘looks’, getuige haar exterieurscore. Als
vaars kreeg ze 86 punten, wat op zesja-
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rige leeftĳd werd opgewaardeerd naar
90 punten. Haar levensproductie bleef
steken op ruim 54.000 liter melk. ‘Door
verschillende et-sessies is het lastig om
die koeien naar honderdduizend kilo
melk te brengen, maar Ginster 2545 had
dat zeker in zich’, voegt Aalberts toe, terwĳl hĳ aangeeft dat de O Mandochter –
die nog 480 Inet scoort met een betrouwbaarheid van 81 procent – haar kwaliteiten sterk heeft doorgegeven.
Haar dochters – van Ramos, Bertil, Roppa, Fidelity, Gibor en Lonar – scoren gemiddeld 83,5 punten voor exterieur en
112 lactatiewaarde. Daarbĳ is de met 87
punten opgenomen Ginster 2047 rf (v.
Fidelity) de meest interessante voor de
ki. Begin 2015 zal haar zoon van Hoekland Maik, Batenburg G. Mandela, ingezet worden.
De volle broer van Ginster 2047 is CRVstier Stellando rf, het afgelopen jaar de
tweede meestgebruikte stier in Nederland. Eiwit, benen, geboortegemak, een
prettige prĳs en niet te vergeten zĳn solide koefamilie staan aan de basis van deze
populariteit. Aalberts had al vanaf de geboorte vertrouwen in de stier. ‘Anders
had ik hem ook niet vernoemd naar onze
dochter Stella.’
Stellando was als kalf heel actief en zat
goed in elkaar, herinnert de melkveehouder zich. Inmiddels melkt hĳ zelf twee
Stellandodochters. ‘Met de productie zit
het wel goed’, schat Aalberts in. ‘Ze zĳn
wat rond, net als de O Man, niet te groot
en ze hebben superbenen.’ Maar meteen
relativeert hĳ ook weer. ‘Over 36 tot 48
maanden weten we of het een goede stier
is. De aanhoudingspercentages geven aan
of boeren tevreden over Stellando zĳn en
wanneer die percentages ook na zestig
maanden nog hoog zĳn, dan hebben die
koeien het misschien in zich om honderdduizend-liter-koeien te worden.’ l
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