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Familie Talsma stevig in het zadel in de
top van de nationale exterieurstatistieken

Familie Talsma
Pieter en Wietske Talsma
runnen met hun ouders Sietse
en Alie een melkveebedrĳf
in Warga. De Friezen staan
steevast in de top van de
exterieurstatistieken.
Aantal koeien:
Melkproductie:
Aantal hectare:
Exterieurgemiddelde:
Mpr:

Het effect van
consistente fokkerĳ
Nooit eerder won Pieter Talsma een NRM-titel. Tot dit jaar.

Warga

Vaarzenkampioene Anita 66 is tot dusver het hoogtepunt
van een koersvast op exterieur gericht fokdoel. Talsma is
terughoudend met genoomstieren. ‘Het gaat tenslotte om
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de specifieke combinatie van koe en stier.’
tekst Tĳmen van Zessen

H

et weideseizoen duurt ongekend
lang in het groeizame jaar 2014. Ook
bĳ Pieter Talsma lopen de koeien begin
november nog gewoon in het weiland.
Talsma passeert koe na koe en noemt
moeiteloos van elk dier de afstamming.
Bĳ Anita 66 staat hĳ een moment langer
stil. De Aftershockdochter won afgelopen zomer de juniorentitel op de NRM.
‘Ze was onze eerste kampioene op een
NRM. Vooraf had ik goede hoop dat er
een topdrienotering in de rubriek in zat.

Dat was het doel. Maar een kampioene
mee naar huis nemen, dat is geweldig.
Na de NRM was het ophalen van de koeien elke keer weer extra genieten’, zegt
Pieter, terwĳl hĳ Anita 66 ziet wegstappen in de najaarszon.
De ruim ontwikkelde vaars laat ondanks
haar oudmelkte lactatiestadium geen
twĳfel bestaan over de kwaliteit in haar
uier. De melkklier heeft een fĳne textuur en krĳgt binnenkort een welverdiende periode van rust. ‘In januari

Djura (v. Alexander) bemachtigde op de Fryslânshow de reservetitel in de middenklasse,
voorspelde productie (305 dagen): 2.06 8986 4.41 3.01 lw 99
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krĳgt ze haar tweede kalf, ze is drachtig
van Lauthority. We willen haar begin
2016 opnieuw laten kalven om er dat
jaar met de NRM weer goed voor te
staan.’

Minimaal 85 punten
Pieter Talsma (38) boert met zĳn zus
Wietske (36) en ouders Sietse (69) en Alie
(65) op een melkveebedrĳf in Warga. Op
een areaal van 35 hectare melkt de familie een zestigtal zwartbonte holsteinkoeien. De veestapel zet een productie
neer van 9209 kg melk met 4,04% vet en
3,42% eiwit.
De liefhebberĳ voor mooi exterieur verzilverde Talsma het afgelopen boekjaar
tot een bedrĳfsgemiddelde van 86,4 punten voor algemeen voorkomen, goed
voor de vierde plek van Nederland. Zonder twĳfel heeft NRM-kampioene Anita
hierin haar aandeel; ze behaalde afgelopen seizoen de maximale score van 89
punten. Toch is het hoge exterieurgemiddelde geen toevalstreffer. Talsma begeeft zich inmiddels meerdere jaren in
het gezelschap van bedrĳven die hoge
ogen gooien in de top van de exterieurstatistieken. ‘We fokken puur op exterieur, kĳken naar de bloedlĳnen van een
stier en voeren de veestapel op een manier die koeien de kans geeft om zich
fors te ontwikkelen’, laat Pieter weten.
Talsma fokt graag een vaars die ten minste 85 punten scoort voor algemeen
voorkomen. Het liefst ziet hĳ de vaarzen
uitgroeien tot excellente koeien die in
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Pieter bouwde een serrestal en koos voor rubber op de vloer

Aan het weideseizoen van 2014 lĳkt maar geen eind te komen

staat zĳn 100.000 kilo melk te produceren. Inmiddels bracht het bedrĳf zeven
honderdtonners voort, waarvan vier het
afgelopen boekjaar. Foekje 52 neemt in
dit gezelschap een markante plek in. De
excellente Lavadochter haalde zelfs een
levensproductie van tien ton vet en eiwit. In 1998 maakte ze nog deel uit van
Lava’s dochtergroep op de NRM en uiteindelĳk werd ze zeventien jaar oud.
‘Toen ze wegging, had ik de tranen in
mĳn ogen’, memoreert Sietse Talsma.
‘Het was zo’n bĳzondere koe. Als ik koeien wegbracht naar een nieuw perceel
liep ze altĳd voorop, ze wist als geen ander dat er een vers stuk gras in het vooruitzicht lag. Tĳdens het melken was het
ook al zo’n rappe vrouw, ze was meestal
als eerste in de melkput.’
Toen ook haar dochter Foekje 2 (v. Luitenant) als honderdtonner in de boeken
ging, organiseerde Talsma een feestje.
Sietse: ‘Moeder en dochter, beide in leven na zo’n levensproductie, dat was
uniek.’

Lot uit de loterĳ
De Foekjes zĳn beeldbepalend in de fokstal van Talsma. Vĳf van de zeven honderdtonners droegen de naam Foekje. In
minder dan dertig jaar tĳd groeide de
koefamilie uit tot een invloedrĳke stam.
Ongeveer de helft van de huidige veestapel draagt de naam Foekje, zonder dat er
ook maar één et-sessie aan te pas kwam.
De eerste Foekje was afkomstig van het
bedrĳf van Koepon uit Garnwerd. Het
kalf was een geschenk dat werd verloot
bĳ een sperma-aankoop van de stier Marathon. Alie Talsma haalt een plakboek
tevoorschĳn en legt het op tafel. ‘Kĳk,
dit was het winnende lot waardoor Foekje 46 naar ons bedrĳf verhuisde. Het was
in maart 1987.’ Verderop in het plakboek zitten de foto’s van onder meer
Foekje 112 (v. Talent), die tweemaal in de
prĳzen viel op de Fryslânshow, en van
Foekje 150 (v. Lheros), in 2010 vaarzenkampioene op de Fryslânshow.
Het stiergebruik in Warga bestaat uit een
breed palet aan genetica. Op het inseminatielĳstje staan onder meer Fever, Seaver, Doorman, Contrast en Aftershock.
Als ondergrens hanteert Pieter Talsma
een (Canadese) fokwaarde van +14 voor
exterieur. ‘Ik vind dat je het verst komt
met de cĳfers uit het land van herkomst,
die liggen het dichtst bĳ de waarheid.’
Hoewel Talsma relatief veel verschillende stieren inzet, zĳn de exterieurscores
van de vaarzen behoorlĳk uniform. Tĳdens de meest recente bedrĳfsinspectie
kregen vier vaarzen 86 punten voor alge-
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Talsma vult zĳn diepstrooiselboxen met paardenmest

meen voorkomen en kwam er één vaars
met 87 en één vaars met 85 punten in de
boeken te staan. ‘Bĳ elke paring streef ik
uiteindelĳk naar hetzelfde type koe. Het
gaat tenslotte om de specifieke combinatie van koe en stier.’ Het is om die reden
dat Talsma terughoudend is met het gebruik van genoomstieren. ‘Met fokstieren weet je beter waar je aan toe bent.
Neem nu Lherosdochter Foekje 150, ik
vind dat die koe perfect past bĳ Goldwyn. Waarom zou ik dan een andere
stier kiezen?’ Talsma maakt gebruik van
het aAa-systeem en een paringsadviesprogramma, maar beslist zelf over de
uiteindelĳke stierkeuze.
In 2010 nam de familie Talsma een nieuwe stal in gebruik. De keuze viel op een

serrestal, omdat de extra hoeveelheid
licht en lucht bĳdragen aan een
gezond(er) stalklimaat. Talsma koos verder voor een dichte rubbervloer en voor
diepstrooiselboxen. De melkveehouder
is ervan overtuigd dat het koecomfort in
de nieuwe stal de levensproductie van de
koeien (bĳ afvoer nu 42.800 kilo melk)
ondersteunt. De gemiddelde leeftĳd van
de veestapel is met vĳf jaar en tien maanden hoog, voor 2010 lag deze nog op vĳf
jaar en vier maanden.
Los van de omstandigheden in de nieuwe stal speelt ook het afvoerbeleid een
rol van betekenis. In het weiland staat
Pieter stil bĳ een excellente Talentdochter die een jaar na afkalven opnieuw
tochtig werd. Het gros van de melkvee-

Anita 66 (v. Aftershock) vlak na haar euforie op de NRM,
productie (305 dagen): 2.03 8769 4.02 3.34 lw 111
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houders zou wellicht kiezen voor afvoer,
maar Pieter Talsma heeft geduld met
zĳn koeien. Daarvoor is hĳ liefhebber:
‘Ik vind het zonde om zo’n beste koe af
te voeren.’

Het eerste jaar geen kuil
Vraag Pieter Talsma niet tot drie cĳfers
achter de komma naar de economische
cĳfers van zĳn bedrĳf. Talsma is een vakman die zĳn koeien graag centraal stelt.
Neem bĳvoorbeeld de jongveeopfok. De
kalveren krĳgen ten minste vier maanden melkpoeder, zes weken langer dan
gemiddeld. En het eerste jaar krĳgen ze
alleen maar hooi, geen kuil. Op die manier wil Talsma de (pens)ontwikkeling
van het dier stimuleren. ‘Er is geen beter
voer dan hooi. Kom maar eens naar de
kalverkeuring, daar zien we het verschil
in ontwikkeling met andere deelnemers
altĳd weer terug’, stelt Pieter. Het rantsoen voor de melkkoeien bestaat naast
graskuil (70%), maiskuil (25%) en aardappelpersvezel (5%). Het krachtvoer (24
kilo per honderd kilo melk) vult Talsma
indien nodig nog aan met soja.
Met de winter voor de deur kĳkt Pieter
Talsma alweer naar het volgende fokkerĳevenement. Nog even en dan mag hĳ
weer aantreden op de HHH-show. Ditmaal is Djura zĳn vedette, een dochter
van Alexander die tĳdens de meest recente Fryslânshow werd uitgeroepen tot
reservekampioene in de middenklasse.
In het strohok van de serrestal wĳst Pieter haar vol bewondering aan. ‘Kĳk eens
hoe compleet ze is. Zo fraai van uier en
zo evenredig in het frame. Haar moeder
was een goede vaars met matige benen.
De paring met benenstier Alexander
heeft goed uitgepakt, dan zie je toch
weer dat fokkerĳ werkt.’ l
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