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Anton Slotboom: ‘De Geertjefamilie fokt altijd
de kant op die je wilt’

Vliegende start
voor Pilot

SLOTBOOMS PILOT
(MASCOL X JOCKO)
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zijn indexen tot een allround vererver. De Geertjes genieten
op dit moment ruime foktechnische belangstelling.
tekst Florus Pellikaan

N

og nooit hadden Anton en Bianca
Slotboom uit Neede op de NRMtribune gezeten, tot afgelopen juni de
door hun gefokte stier Slotbooms Pilot
met een dochtergroep de ring betrad.
‘Het was echt een kippenvelmoment. Je
hoort de speaker over je stier spreken en
je stalnaam staat op het bordje voor de
groep, dat is toch schitterend’, vertelt
Anton Slotboom enthousiast.
Zowel de koefamilie achter Pilot, de
Geertjes, alsook hun fokkers, de familie
Slotboom, waren voor velen nieuwe namen in de fokkerij. Van een toevalstreffer is echter absoluut geen sprake. ‘We
gaan niet naar keuringen omdat we
daarmee niet zijn opgegroeid, maar liefhebberij in de fokkerij hebben we zeker’,
stelt Anton Slotboom. ‘We verdiepen ons
al vele jaren meer dan de gemiddelde
boer in stieren en combinaties. Altijd
proberen we de zwakke punten van een
koe te compenseren. Eiwit, benen, uiergezondheid en laatrijpheid zijn daarbij
extra belangrijk.’
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‘Degelijk en probleemloos’
‘Veehouders die we belden, kenden hun
Pilotdochter vaak niet uit het hoofd. De
Pilots vallen echt op door niet op te vallen’, vertelt Bastiaan Vernooy. Hij stelde
met collega-fokkerijraadslid Cees de Jong
de NRM-groep van Pilot samen. ‘Het zijn
degelijk gebouwde, probleemloze koeien
die sterk stappen op iets kromme benen.
De lage score voor klauwhoek heb ik bij
slechts één van de Pilots teruggezien.’
Vernooy gebruikt Pilot zelf bij voorkeur op
een melkrijke koe met rechte benen.
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direct een fokstier van formaat af. De Mascolzoon verraste tijdens
de NRM met zijn uniforme dochtergroep en ontwikkelt zich via
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De Geertjefamilie is nieuw in de fokkerij, maar levert met Pilot
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Allround voor alle kenmerken
Vanuit die filosofie bouwt familie Slotboom al vele jaren aan de Geertjefamilie
en ook de ouders van Anton, Arend-Jan
en Martina Slotboom, hebben daaraan
bijgedragen. ‘Mijn opa is in 1925 op deze
boerderij gekomen en toen had hij de
Geertjes al. De oudste Geertje die ik me
kan herinneren, is Geertje 39 en inmiddels zijn we al bij Geertje 581’, haalt Anton Slotboom feilloos de geschiedenis

De fokkers van Pilot: v.l.n.r. Martina, Anton,
Bianca en Arend Jan Slotboom

op. ‘Drie kwart van onze tachtig melkkoeien zijn Geertjes. Het zijn stuk voor
stuk geen grote koeien, maar ze zitten
degelijk in elkaar en zijn laatrijp en persistent. Iedere lactatie geven ze meer
melk en krijgen ze meer punten voor exterieur. De twee Mascolzussen van Pilot
scoorden als vaars 83 en 84 punten en
inmiddels hebben ze 86 en 87 punten.
Daarnaast zijn de Geertjes altijd de betere productiekoeien van de stal.’
Anton Slotboom omschrijft de familie
ook als foutloze koeien die geen kenmerk hebben dat er niet in of uit te fokken is. ‘De familie fokt altijd de kant op
die je wilt. Ik denk dat dit komt omdat
de familie zo allround is voor alle kenmerken.’
Tonny Koekkoek, foktechnicus bij CRV,
kent de Geertjefamilie al bijna twintig
jaar en hij bevestigt de beschrijving die
Slotboom geeft. ‘Het zijn degelijke koeien met super kruizen die echt dooront-

wikkelen en hoge levensproducties realiseren. Regelmatig vraag ik Anton om
een van de Geertjes de volgende lactatie
weer te laten zien omdat je weet dat ze
doorontwikkelen. Dat heeft niks te maken met opfok of verzorging, deze koefamilie is gewoon zo laatrijp’, stelt Koekkoek.

Hele leven stiermoeder
De Geertjefamilie kwam foktechnisch
voor het eerst in beeld via Geertje 222.
De Sunny Boydochter is de betovergrootmoeder van Pilot, produceerde 129.000
kilo melk in haar leven en maakte ook
de 10.000 kilo vet en eiwit vol. ‘Ze realiseerde lijsten van dik in de 120 lactatiewaarde en scoorde daardoor hoog voor
onze oude selectiecriteria’, vertelt Koekkoek. Op verzoek van CRV werd Geertje
222 gespoeld met Labelle, maar dat heeft
niet geresulteerd in een ki-stier.
De United Nickdochter van Geertje 222
werd volgens Slotboom rond dezelfde
tijd als pink gespoeld met Dombinator.
Een stiertje daarvan vertrok wel naar de
ki, maar werd uiteindelijk om de uierdiepte van zijn hoogproductieve moeder,
die totaal bijna 85.000 kilo melk produceerde, afgewezen.
In de pedigree van Pilot volgt na United
Nick de stier Fatal. ‘Bij veel koefamilies
was Fatal fataal, maar de Geertjefamilie
kon het dragen en Geertje 270 scoorde
zelfs nog 85 punten voor de benen’, aldus Koekkoek.
Pas vanaf de Jockomoeder van Pilot,
Geertje 358, kwam de foktechnische belangstelling echt op gang. ‘Jocko paste
vanwege meer breedte en capaciteit ideaal op de Fatal’, vertelt Slotboom. ‘Geertje 358 groeide uit tot een zware koe en
kreeg als eerste op ons bedrijf 89 punten.’ Ze bleek ook een goede producente
en gaf in haar derde lactatie meer dan
Geertje 222
(v. Sunny Boy)
Geertje 239
(v. United Nick)
Geertje 270
(v. Fatal)

Slotbooms Urbanus
(v. Brilliant)

Slotbooms Pilot
(v. Mascol)

13.000 kilo melk met 3,57% eiwit in 305
dagen. Haar levensproductie reikte tot
ruim 72.000 kilo melk. De Jockodochter
was haar hele leven stiermoeder, maar
cvm speelde haar veelvuldig parten.
De gehele pedigree-opbouw van de Geertjefamilie komt van de hand van Anton
Slotboom, totdat Geertje 358 moest worden gespoeld. ‘Tonny liet me kiezen uit
Ramos, Apina Fortune en Mascol. Zowel
Tonny’s als mijn voorkeur was Mascol
omdat hij hogere gehalten vererfde dan
Ramos. Fortune vond ik minder geschikt
omdat hij na Jocko een tweede vetverlager zou zijn’, verklaart Slotboom. De
spoeling met Mascol resulteerde in Pilot
en een drietal vaarskalveren waarvan er
nog altijd twee in productie zijn. Uit een
spoeling met Buckeye ging een stiertje
naar Duitsland, maar die werd vanwege
zijn eigen exterieur niet ingezet.

Bouwkenmerken verbeteren

Geertje 358
(v. Jocko)

Geertje 436
(v. Mascol)

Pilots moeder Geertje 358 (v. Jocko), gefotografeerd op ruim negenjarige leeftijd

Geertje 437
(v. Mascol)

Pilot promoveerde dus als eerste ingezette ki-stier uit de Geertjefamilie direct
tot fokstier. ‘Wat de familie laat zien, zie
je ook in de Pilots terug. Ze zijn degelijk,
niet te groot, hebben super kruizen en
ontwikkelen heel goed door. In bouwkenmerken kan Pilot echt veel verbeteren’, stelt Koekkoek. ‘De stier laat ner-

gens een steek vallen, ook niet voor de
gezondheidskenmerken en dat is zijn
kracht. Misschien mochten zijn dochters
iets feller in de productie zijn en de benen zijn wat krom, maar dat laatste kunnen we wel gebruiken in de Nederlandse
veestapel.’ Bovendien is Pilot vrij van
O Man-, Shottle- en Goldwynbloed.
Terwijl Pilot zijn fokwaarden langzaam
steeds verder verbetert, werkt Koekkoek
met de Geertjefamilie door aan een opvolger. ‘Cijfermatig liggen ze niet altijd
in de range, maar dit is een familie die
wat extra’s heeft. Dat is niet altijd gelijk
te meten, maar komt later vanzelf bovendrijven.’
Met Slotbooms Urbanus (Brilliant maal
Geertje 436, de volle zus van Pilot) staat
er al een jonge stier te wachten op het
moment van inzetten. De Mascolzussen
en een Gibordochter uit Geertje 436
staan onder contract voor CRV net als
Snowman-, Brilliant- en Jordandochters
daaruit. Ook andere fokkerijorganisaties
tonen belangstelling. ‘Vorig jaar werden
er dertig kalveren uit stiercontracten geboren en samen met het debuut van
Pilot kwam er in een jaar veel op ons
af’, vertelt Slotboom. ‘We hebben geen
flauw idee waar dit eindigt, maar we genieten van de fokkerij.’ l
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