D I E R R E P O RTA G E

Wilma 208, Wilma 196, Wilma 200 en Wilma 199

Jan en Liesbeth Hermanussen fokken vier excellente koeien
uit combinatie Classic keer Barendonk Wilma 116

Zeven zusjes met pit
Zeven volle zussen aan de melk. Welke veehouder kan dat Jan en
Liesbeth Hermanussen uit Beers nazeggen? Nog unieker is dat er
van de zeven Barendonk Wilma’s, dochters van Classic uit Tulipdochter Wilma 116, inmiddels vier excellent zijn ingeschreven.
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eertien excellente dochters heeft
Poos Stadel Classic inmiddels in Nederland. Precies de helft daarvan komt
uit Beers, waarvan er vijf bij Jan en Liesbeth Hermanussen op stal staan. Bijzonder is dat vier van die vijf naar de naam
Barendonk Wilma luisteren. Het zijn
vier volle zusjes, Classicdochters uit Tulipdochter Wilma 116.
In totaal kregen de Barendonkfokkers
zelfs zeven Classiczusjes uit Wilma 116
aan de melk. Vijf jaar oud zijn ze inmiddels, elk ingeschreven met minstens 86
punten en alle zeven werkend aan hun
derde lactatie.
In de stal laat Jan Hermanussen ze een
voor een passeren. Lang hoeft hij niet te
zoeken. De voergang scheidt de 130 koeien tellende veestapel in twee koppels,
maar de zeven zusjes staan stuk voor
stuk aan de rechterkant van de stal. Dat
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is geen toeval, vertelt Hermanussen.
‘Aan de rechterkant van de stal heb ik
twee rijen boxen, aan de linkerkant drie.
Rechts heb ik daardoor iets meer overzicht en kan ik de koeien beter zien.
Want van zulke koeien wil je toch elke
dag genieten?’

Bedrijfsgroep met drie zusjes
Niet alleen de familie Hermanussen, ook
de buitenwereld heeft al plezier beleefd
aan de fraaie zussen. Op verschillende
keuringen gingen ze met titels aan de
haal. Zo won Wilma 198 op de NRM in
2008 de vaarzentitel. Ondanks deze veelbelovende start hoort de oud-NRM-kampioene niet bij het kwartet excellente
Wilma’s. ‘In de tweede lactatie trapte ze
op haar speen en vervolgens kreeg ze
een coli-infectie. Nu is ze driespeen en
maken ze haar vast niet meer excellent.

Maar qua frame doet ze niet onder voor
haar zussen’, aldus Hermanussen.
Op de HHH-show in 2009 en 2010 eisten
achtereenvolgens Wilma 200 en Wilma
208 reservetitels op in de middenklasse.
De twee maakten bovendien deel uit van
de winnende bedrijfsgroep. ‘Zowel in
2009 als in 2010 hadden we op de HHHshow de winnende bedrijfsgroep, die
twee keer bestond uit drie volle zussen.
Dat was heel bijzonder. Het zou mooi
zijn als dat dit jaar weer lukt. In september moeten de meeste Wilma’s weer kalven, dus wie weet.’
De zeven zussen hebben beslist veel gemeen, vindt de veehouder. ‘Qua uitstraling en ras lijken ze op elkaar en ze hebben sterke uiers en benen en veel
capaciteit. Ze zwaren mooi uit bij het
ouder worden en vertonen nauwelijks
slijtage.’ Een verbeterpunt ziet Hermanussen in de kruisligging. ‘De kruizen
hoeven niet vlakker te worden, al hebben alle Wilma’s wel een breed kruis en
een sterke achteruier.’
Pittige dames zijn het, weet Hermanussen. ‘In de stal moet je ze aan de kant
duwen, maar op keuringen zijn ze heel
fel. Het is veel werk om ze handzaam te
maken en na een keuring ben je drijfnat
van het zweet.’
Voor productie scoren de zussen net bo-

Wilma 196, Wilma 208, Wilma 200 en Wilma 199

ven het gemiddelde. ‘Ze blinken niet super uit, de meeste scoren rond de 100 à
105 voor lactatiewaarde. Ze hebben een
mooie vet-eiwitverhouding. En nog een
positief punt: uierontsteking kennen ze
niet.’ Hermanussen herkent datzelfde
beeld bij Barendonk Trendsetter (73 nvi),
volle broer van de zusjes en tot fokstier
gepromoveerd bij KI Kampen. Hij scoort
minder sterk voor productie (–20 inet),
maar hoog voor exterieur (110) en uiergezondheid (106). Bij KI De Toekomst is
volle broer Barendonk Oak in afwachting van zijn eerste officiële cijfers.

Zwartbonte stamkoe
Hermanussen maakt er geen geheim van
dat Wilma 208 zijn favoriet is. De jongste van het stel – een nakomertje, ze
kwam vier maanden na de andere zes ter
wereld – is net als Wilma 200 ingeschreven met 91 punten en scoort van de
zeven zussen het beste voor productie.
‘Haar eerste twee lijsten kwam ze gemiddeld uit boven de vier procent eiwit.’ In
haar tweede lijst produceerde Wilma
208 in 425 dagen 11.949 kg melk met
5,18% vet en 4,22% eiwit. Hermanussen
heeft haar pas gespoeld met Man-O-Man,
wat resulteerde in 23 embryo’s.
‘Mijn hart ligt bij roodbont, maar als we
met deze koeien mee willen doen in de
fokkerij, moet er iets meer nvi bijkomen
en is apart bloed nodig’, verklaart Hermanussen de keus voor de zwartbonte
Man-O-Man.
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Man-O-Man is niet de eerste zwartbontstier die opduikt in de koefamilie van de
Wilma’s. Sterker nog, de stamkoe van de
familie, Wilma 10, is een dochter van Superstar. Pas bij de derde generatie vanaf
Wilma 10 – na dochters van achtereenvolgens Kinglea Valor en Secret – verschijnt een roodbontstier in de stamboom in de vorm van Caveman. Zijn
dochter Wilma 50 kreeg 87 punten. Via
de met 89 punten ingeschreven Wilma
83 (v. Lucky Chief) en de 88 punten BevNickdochter Wilma 98 komt Wilma 116
in beeld, de moeder van de zeven zusjes.
‘Zij was een krachtpatser, een koe met
veel inhoud en capaciteit en een super
uier’, vertelt de Brabantse fokker, die
aangeeft dat Wilma 116 geen enkele
relatie heeft met Wilma 64, de bekende
Alluredochter van Hermanussen die zeventien jaar oud werd en ruim 170.000
kg melk produceerde.
Vanwege de goede productie van Wilma
116 – zo produceerde ze in haar derde
lijst in 305 dagen 12.121 kg melk met
5,01% vet en 3,75 % eiwit – en het fraaie
exterieur besloot Hermanussen de Tulipdochter te spoelen. Met succes. Een eerste spoeling met September Storm leverde vijf dochters op, een spoeling met
Classic zeven dochters en uit natuurlijke
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dracht werd een Talentdochter geboren.
‘In drie maanden tijd kregen we van Wilma 116 dertien vaarzen aan de melk.’
Over de combinatie met September Storm
is Hermanussen het minst enthousiast.
‘Ook dat waren alle vijf vaarzen met
minstens 85 punten, maar het beenwerk
viel tegen en de vet-eiwitverhouding was
scheef. Van die vijf is er nu nog maar
één over.’
Zelf maakte de met 90 punten ingeschreven Tulipdochter het aan de melk komen van haar dochterschare niet meer
mee. Ze sneuvelde als vierdekalfskoe.
‘Een week voordat ze naar de NRM zou
gaan in 2006 kreeg ze een klauwontsteking die doorsloeg. Ze reageerde niet
meer op antibiotica.’

Beste Spencer uit dochtergroep
Intussen is Hermanussen alweer een
generatie verder. ‘Van alle Classiczusjes
hebben we alweer dochters aan de melk,
met gemiddeld 87 punten.’ Hij wijst op
een verse, donkerrode vaars. ‘Kijk, een
dochter van Pickel uit NRM-kampioene
Wilma 198. En dit is een Spencer uit een
van de Classics. Zij eindigde vorig jaar op
de NRM halverwege in haar rubriek en
werd aangewezen als beste Spencer van
de dochtergroep. We gaan haar spoelen
voor Koole & Liebregts met Willsbro Larson, een Mr Burns uit een Goldwyn.’ Op
weg naar nog eens zeven zusjes? l
Kijk voor een film op www.veeteelt.nl
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