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Henk Pinkert: ‘We hebben een stieradviesprogramma van vier personen en
moeten elkaar overtuigen van de beste stierkeuze’

Ambachtelĳke fokkerĳ
In een wereld van uitbreiden en schaalvergroting houden Henk
en Gerrie Pinkert met hun potentiële bedrĳfsopvolgers Nick en
Ferdi het hoofd koel. De gepassioneerde fokkers van Red Torpedo zetten in op kwaliteit in plaats van kwantiteit. ‘We wachten
af wat er in 2015 gaat gebeuren.’
tekst Florus Pellikaan

E

en betere afspiegeling van hun fokkerĳfilosofie dan Red Torpedo had familie Pinkert in Markelo zich niet kunnen
wensen. De stier kenmerkt zich door een
diepe koefamilie, stieren in de pedigree
die elkaar tot in perfectie aanvullen en
een verervingspatroon van een flinke
productie met veel kracht in het skelet;
exact de ĳkpunten in de fokkerĳfilosofie
van familie Pinkert.
Red Torpedo was overigens de eerste holsteinstier die de gepassioneerde rood-

bontfokkers aan de ki verkochten. ‘En
misschien ook wel de laatste’, stelt Henk
Pinkert meteen. ‘Voor ons hoeft de fokkerĳ niet snel te gaan. Wĳ maken het
liefst combinaties op basis van bewezen
cĳfers van stieren en koefamilies waarbĳ
we een goed gevoel hebben. En dat staat
haaks op de huidige snelle beeldschermfokkerĳ’, vertelt Henk Pinkert (52), die
een maatschap vormt met zĳn vrouw
Gerrie Pinkert (51).
Eerst nog even terug naar de fokkerĳ-

trots van de stal: Red Torpedo, die in augustus met verdienstelĳke cĳfers debuteerde en daar in de decemberdraai een
flinke plus bĳschreef. Tussendoor liet de
stier ook nog een prima dochtergroep
zien tĳdens de open dag van KI Kampen.
De stier stamt uit de bekende Elzafamilie en heeft in Elza 80, de Stadeldochter
die maar liefst vĳf keer kampioene werd
op de plaatselĳke fokveedag, zĳn grootmoeder. Henk Pinkert doorloopt zonder
na te hoeven denken de doordachte pedigree van Red Torpedo: ‘De kracht van
zĳn vader Blitz paste uitstekend op de
melkaanleg van de Lichtblickdochter.
Daarvóór zit de iets gesloten stier Stadel,
die weer goed paste op de open Lorka
Magmadochter. Daarnaast is in de moeder van Red Torpedo ook echt fokkracht
te zien door de lengte en kwaliteit in
nek, schouderpartĳ en kruis.’

Weten hoe koe en stier fokken
Al snel blĳkt het onderwerp fokkerĳ
voor veel stof tot praten te zorgen, niet

Drie dochters van de zelfgefokte Red Torpedo illustreren het fokdoel met alledrie 89 punten voor frame en met eiwitgehalten van 3,62 tot
3,74 procent eiwit. Van links naar rechts: Elza 146, Annie 174 en Rosa 119
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Henk, Gerrie, Ferdi en Nick Pinkert
Afgelopen zomer debuteerde
uit de bekende roodbontstal
van familie Pinkert Red Torpedo als fokstier. Het resultaat van doordachte fokkerĳ.
Markelo

Aantal koeien:
Aantal st. jongvee:
Quotum:
Rollend jaargem.:
Grondgebruik:

68
59, incl. 10 dekstieren
650.000 kg, incl. 20.000 kg lease
9778 4,64 3,67 ejr 2631
24 ha gras, 9 ha mais

alleen bĳ Henk, maar ook bĳ vader Hendrik en zoons Nick (24) en Ferdi (22). ‘Iedereen weet het als er een koe tochtig is
en iedereen bedenkt waar hĳ de koe mee
zou insemineren. Eigenlĳk hebben we
een stieradviesprogramma van vier personen’, grapt Henk. ‘Degene die met het
beste argument de rest kan overtuigen
waarom die stier het moet worden, heeft
gewonnen.’
Het bedrĳfsproces van hoe de combinaties tot stand komen, illustreert de ambachtelĳke wĳze waarop familie Pinkert
fokkerĳ bedrĳft. ‘Het mooie van fokkerĳ
is weten hoe een stier fokt en weten hoe
een koefamilie fokt om daar op voort te
borduren met een bewuste en doordachte combinatie’, vat Nick samen.

Alleen zuiver roodbont
De discussie over welke stier moet worden gebruikt, gaat altĳd over de verbeterpunten en niet over het fokdoel, want
daarover zĳn de drie generaties Pinkert
het prima eens. ‘We streven naar productieve, mooie koeien waarbĳ exterieur leidend is en we niet toegeven op eiwit’, zegt Henk bondig, waarna Ferdi
aanvult: ‘Binnen het exterieur zoeken
we naar veel ruimte en kracht in de koe.
Dit type koeien is mobieler, kan tegen
een stootje en verwerkt veel ruwvoer.
Fok je zo op goede verhoudingen in de
koe, dan neemt dit exterieur het niveau
van productie en de levensduur van
de koeien automatisch mee. We hebben
bĳvoorbeeld een stier als Kian niet gebruikt en toch blĳft het eiwitgehalte op
een goed niveau’, verwĳst hĳ naar het
actuele rollend jaargemiddelde van 9778
kg melk met 4,64% vet, 3,67% eiwit en

Het streven naar kwaliteit blĳkt onder andere in het koecomfort via diepstrooiselboxen

een economisch jaarresultaat van 2631.
Familie Pinkert houdt in de fokkerĳ
strikt vast aan roodbont. Zelfs roodfactorstieren worden niet ingezet. ‘We zĳn
met roodbont opgegroeid, vinden dat
mooi en gemiddeld is het eiwit ook wat
hoger’, beargumenteert Nick de keuze.
Stieren die in Markelo de afgelopen tĳd
werden ingezet op de veestapel, die gemiddeld met 85,9 punten voor totaal exterieur is ingeschreven, zĳn Jotan, Classic, Big Apple, Talentino, Absolute en de
eigen Red Torpedo.
Het stiergebruik van familie Pinkert omvat dus vooral fokstieren en dat om het
goede gevoel bĳ een combinatie te krĳgen. ‘We kĳken op dit moment bĳvoorbeeld goed naar de kalveren van Big Apple die hier geboren worden, om aan de
hand daarvan te bepalen of we deze stier
meer gaan gebruiken en hoe we hem
dan moeten gebruiken’, vertelt Nick.
‘En het lĳkt goed. Maar bĳ telkens de
allernieuwste genoomstieren krĳg je
dit gevoel niet. Gemiddeld zullen hun
fokwaarden best kloppen en genomic se-

lection is een prima hulpmiddel voor
ki’s om te bepalen welke stieren moeten
worden ingezet, maar de gemiddelde
veehouder is beter af met doordachte
combinaties met betrouwbare stieren.’

Beoordeeld op technisch resultaat
Regelmatig is familie Pinkert ook te zien
op plaatselĳke, regionale en landelĳke
keuringen en succes is ze daarbĳ niet
vreemd. De zeer fraaie Annie 171 (v. Debonair) behaalde in december op de
HHH-show in een loodzware middenklasserubriek nog een vierde plaats. ‘Ze
is een koe naar ons hart’, vertelt Ferdi,
terwĳl hĳ de koe op de voergang showt.
‘We zien graag koeien met zoveel lengte-, breedte-, hoogte- en dieptematen.
Door het brede kruis is er dan ook ruimte voor een fantastische achteruier.’
De vraag waarom ze zo met fokkerĳ
bezig zĳn, levert vanuit vier monden een
unaniem antwoord op: ‘Werkplezier.’
Waarna Henk verder toelicht: ‘Fokkerĳ
is nog een stukje vrĳheid dat je als ondernemer hebt. Je kunt echt je eigen filo-
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sofie daarin volgen. Wĳ hebben daar
veel energie in gestoken en nu levert het
naast veel werkplezier ook een centje op.
We verkopen jaarlĳks zo’n tien dekstieren en ook vaarzen die we over hebben,
leveren wat meer op. Hierdoor hadden
we vorig jaar een 2,5 eurocent hogere
omzet en aanwas dan het gemiddelde
bedrĳf.’
De liefhebberĳ voor de fokkerĳ is een
van de redenen dat het bedrĳf met bĳna
70 melkkoeien gemiddeld van omvang
is. ‘We hebben kwaliteit hoger in het
vaandel staan dan kwantiteit en willen
in ieder geval altĳd tĳd houden voor fokkerĳ’, vertelt Ferdi. Broer Nick vult aan:
‘Op dit moment doen we het bedrĳf met
de hele familie, maar wanneer op ter-

mĳn Ferdi of ik alleen het bedrĳf moet
doen, dan kun je op onze manier nauwelĳks honderd koeien houden als je ook
nog een sociaal leven wilt hebben.’
Omdat de stal en melkstal op leeftĳd
zĳn, zĳn er in Markelo al wel ideeën geboren voor het bouwen van een nieuwe
stal. ‘Maar we wachten af wat er in 2015
gaat gebeuren. We zĳn altĳd stapsgewĳs
gegroeid en gaan geen grote, onnodige
risico’s nemen’, stelt Henk. ‘Soms zĳn er
mensen die zeggen dat je na 2015 niet
meer kunt bouwen. Maar als dat zo is,
hoef je het nu ook niet te doen, want
dan rendeert het straks ook niet. Je ziet
in de wetgeving nu al allerlei haken en
ogen ontstaan rondom mestwetgeving
en daar willen we straks rondom de

Het huidige exterieurpronkstuk van de stal, Annie 171 (v. Debonair), ingeschreven met de
maximale 89 punten als tweedekalfskoe
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bouw van een nieuwe ligboxenstal goed
op inspelen, bĳvoorbeeld door met
grond te groeien.’
In de bedrĳfskeuzes speelt mee dat familie Pinkert al vier generaties boert op een
pachtboerderĳ op landgoed Weldam.
Slechts 3,5 van het areaal van 35 hectare is eigendom. ‘Hierdoor beoordeelt de
bank ons voor de financiering van de
nieuwe stal niet op onderpand, maar op
ons technisch resultaat. Dit is dus nog
een argument voor ons om voor kwaliteit te gaan’, stelt Henk Pinkert.

Overname gemakkelĳker
Een nadeel vindt familie Pinkert het
pachtbedrĳf echter niet. ‘We zĳn er zeker van dat we hier kunnen blĳven zitten. Groeien is wel wat moeilĳker, maar
de overname is voor de jongens straks
juist weer gemakkelĳker.’
Henk Pinkert verwĳst met het benoemen van de overname naar Nick en Ferdi, die naast hun hulp op de boerderĳ
allebei nu nog vĳf dagen per week buiten de deur werken. Nick als paringsadviseur bĳ de regionale inseminatieservice KI Freyr en Ferdi bĳ de loonwerker
en als verkoper van reinigingsmiddelen.
Beiden hebben interesse in de overname
van het bedrĳf. De liefhebberĳ van de
broers uit zich overigens niet alleen in
de fokkerĳ, maar ook in het dagelĳks
management. ‘Wanneer je intensief met
de koeien bezig bent, pik je ook eerder
signalen op. Tochtigheid en het voldoende volgevreten en fit zĳn van nieuwmelkte koeien bĳvoorbeeld’, stelt Ferdi.
‘En daarmee zĳn weer hogere technische resultaten te behalen.’
Onder het streven naar kwaliteit verstaat familie Pinkert ook koecomfort in
de vorm van diepstrooiselboxen en een
rantsoen met zoveel mogelĳk hoogwaardig eigen ruwvoer. Zo liggen er op dit
moment drie graskuilen open om de verschillende eigenschappen te combineren
binnen de rantsoenen voor melk- en
droogvee. Het rantsoen voor de melkkoeien bestaat voor 60 procent uit gras
en 40 procent uit mais, zonder bĳproducten en aangevuld met maximaal acht
kilo standaard- en 1,4 kilo eiwitbrok.
Een rondje over het bedrĳf laat over de
passie en ĳver van de drie generaties Pinkert geen twĳfel bestaan. Of het nu over
de kalfjes op het stro in het achterhuis
gaat, die door Gerrie worden verzorgd,
of over de jongvee- en ligboxenstal, alles
ziet er keurig uit en de huidige overbezetting is de dieren niet aan te zien.
Ferdi: ‘Ons streven naar kwaliteit geldt
voor het totale management. Doe het
goed of doe het niet is het motto.’ l
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