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Tien jaar na Farfán leveren Molenkamp Grietjes
nieuwe toppers in de indexdraai

Van Grietjes heb
je nooit genoeg

De Molenkamp Grietjes winnen aan invloed in de stierindexen.
De makkelĳk te managen boerenkoeien maken zowel in vrouwelĳke als in mannelĳke lĳn hun stevige genoomscore telkens waar.
tekst Diane Versteeg

‘T

oen CRV in 2003 informeerde naar
de Jockodochter en stammoeder
Grietje 28, moesten we even nadenken
over welk dier het eigenlĳk ging’, vertelt
vader Henk van Wichen op zĳn bedrĳf
in Maasbommel. ‘Want haar moeder en
haar grootmoeder – een Cashdochter met
een uiteindelĳke levensproductie van
bĳna 122.000 kilogram melk – vielen niet
op in de stal. Het waren koeien die zonder
veel moeite een topproductie behaalden.’
Van Wichens zoon Mark beaamt het verhaal van zĳn vader: ‘Het mooiste is: dat
zie je in alle nafok terug. Het zĳn enorm
fĳne koeien om mee te werken. De Grietjes doen het “gewoon” goed.’
Het eerste wapenfeit van de koefamilie is
Molenkamp Farfán, het resultaat van een
spoeling van Grietje 28 als pink met Classic. ‘Dat was de eerste stier die we aan een
ki-organisatie verkochten’, vertelt Van
Wichen junior. Daarna volgde Molenkamp Andy uit een spoeling met Goldwyn, waarvan de zonen Julandy en De
Vrendt Brandy bĳzondere scores leveren.
Nu is het kleinzoon van Grietje 28, Molenkamp Bolt rf, die hoge ogen gooit als stiervader bĳ de genoomstieren zwart- en
roodbont. Zo is Boltzoon Delta Booking
momenteel de hoogste roodbonte genoomstier met 309 NVI.
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haar nakomelingen doorgeeft. Ze was een
perfecte ligboxenstalkoe, met veel breedte in het skelet en ruimte voor de uier. Ze
werd elk jaar beter’, gaat hĳ verder. ‘Heel
bĳzonder. Koeien zoals Grietje 28 vind je
maar eens in de vĳf tot tien jaar.’
In 2009 betrok de familie Van Wichen een
nieuwe ligboxenstal met melkrobots. Destĳds kwamen de eerste vĳftien dochters
van de met 89 punten ingeschreven Grietje 28 in productie en zorgden voor een
vliegende start. Met name de vaarzen uit
de combinaties met Spencer, Goldwyn en
Mr. Burns vormden de basis voor een
nieuwe generatie stiermoeders.

Natuurlĳke dracht pakt goed uit

Embryo’s van topkwaliteit

‘Voor ongeveer de helft van deze dochters
was foktechnische interesse’, zegt Henk
van Wichen. Een spoeling met Spencer leverde vier interessante dochters op: drie
roodbonte en één zwarte, Grietje 50. ‘Destĳds werden er nog niet op grote schaal
genoomtesten uitgevoerd. Omdat we vermoedden dat er naar de roodbonte lĳn
foktechnisch meer vraag zou zĳn, werd
de zwarte niet gespoeld, maar direct geïnsemineerd met Fidelity. Toen de resultaten van de genoomtesten binnenkwamen,
bleek juist de zwartbonte Spencer het
meest interessant’, grĳnst Mark.
Hoewel de Grietjes niet veel embryo’s per
spoeling leveren, blĳken de embryo’s wel

Naast CRV ontdekten ook andere ki-organisaties het talent dat de familie voortbrengt. ‘We hebben de afgelopen tien tot
twaalf jaar heel veel gewerkt met de Grietjefamilie’, vertelt Martĳn van der Boom,
foktechnisch adviseur bĳ GenHotel (Koole
& Liebregts). ‘Stammoeder Grietje 28 was
een unieke koe die haar kwaliteiten in al

Van boven naar beneden:
Grietje 28 is de met 89 punten ingeschreven
stammoeder van de koefamilie
Mr. Burnsdochter Grietje 58 was kopkoe
van de dochtergroep op de NRM in 2010
Grietje 90 werd geboren uit de eerste
natuurlĳke dracht van Grietje 50
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van topkwaliteit. ‘Driekwart van de ingezette embryo’s resulteert in een dracht’,
zegt Mark. ‘En de natuurlĳke dracht van
Grietje 50 pakte goed uit: de Fidelitydochter Grietje 90 behoorde lange tĳd tot de
Nederlandse top. Helaas gaf ze weinig embryo’s, maar kwaliteit verloochent zich
niet – haar kleindochter Grietje 241, een
Coloradopink uit een Shamrockmoeder,
staat nu onder contract bĳ CRV.’
Marcel Fox, foktechnisch specialist bĳ
CRV, laat weten veel te verwachten van dit
dier. ‘Ze is recentelĳk gespoeld met Martini P, een combinatie die hopelĳk interessante hoornloze nakomelingen oplevert,’
zegt hĳ. ‘Maar de invloed van deze familie
groeit nu vooral hard door de inzet van
Molenkamp Bolt rf, een Bookemzoon uit
Grietje 50. Zowel via zĳn zonen, die worden ingezet als stiervader, als via zĳn
vrouwelĳke nakomelingen, die worden

Grietje 50 (v. Spencer), moeder van Bolt.
Productie: 4.11 305 13.013 4,51 3,57

nen Jego en Jergan; zĳn grootmoeder is
Goldwyndochter Grietje 61, een volle zus
van Molenkamp Andy uit Grietje 28.’

Gezondheid en gehalten

ingezet als stiermoeder, geeft hĳ de genen
van de Grietjes door in de populatie.’
Dat Grietje 28 haar kwaliteiten goed door
wist te geven aan haar nafok, blĳkt uit
de brede inzet van haar dochters. ‘Naast
Grietje 50 was de Mr. Burnsdochter Grietje 58 een heel bĳzondere koe. Als hier studiegroepen kwamen kĳken, wilden ze altĳd de kopkoe uit de dochtergroep van
Mr. Burns van de NRM uit 2010 zien’, vertelt Henk van Wichen. ‘Uit deze koe hebben we uit een spoeling met Destry Molenkamp Kuyt gefokt, die in Duitsland tot
de absolute top voor exterieur behoorde’,
vult Mark zĳn vader aan. ‘Zĳn volle zus
Grietje 117 was enige tĳd de beste vaars
van dat moment. Uit een spoeling met
Grietje 13
(v. Cash)
Grietje 23
(v. Major)
Grietje 28
(v. Jocko)

Grietje 50
(v. Spencer)

Molenkamp Farfán
(v. Classic)

Molenkamp Jergan
(v. Jerudo)

Grietje 90
(v. Fidelity)
Grietje 155
(v. Shamrock)

Poppe Snow rf leverde zĳ de stier Burnet,
die op dit moment behoort tot de top 10
exterieurstieren van Duitsland.’
Want ook internationaal gezien maken de
Grietjes faam: in Duitsland werden al zes
zonen van Grietje 58 ingezet. Nu gooit
Magnumzoon Molenkamp Isco, een achterkleinzoon van Grietje 28, in Duitsland
hoge ogen.

Topsport als inspiratie
Topvoetballers, topatleten, toptennissers
en zelfs toppaarden: de sportwereld is
de belangrĳkste inspiratiebron voor de
naamgeving van de stieren. ‘Je moet ergens je inspiratie vandaan halen. En deze
namen worden herkend’, lacht Mark.
Eén van die stieren met de naam van een
topvoetballer die Van Wichen en Van der
Boom beide noemen, is de nog jonge Milik
P, een hoornloze roodbonte stier met 240
punten NVI, 105 punten vruchtbaarheid
en 108 voor uiergezondheid. ‘Zĳn moeder,
Grietje 101, is een volle zus van Jerudozo-

Grietje 61
(v. Goldwyn)

Grietje 101
(v. Jerudo)

Molenkamp Andy
(v. Goldwyn)

Molenkamp Jego
(v. Jerudo)

Molenkamp Bolt rf
(v. Bookem)
Molenkamp Milik P
(v. Cyrus P)

Grietje 48
(v. Spencer)

Volgens Van Wichen senior leidde de brede keuze in stieren voor spoelingen van de
verschillende dochters van Grietje 28 tot
twee ‘smaken’ nafok: een lĳn die zich
kenmerkt door exterieur en kilogrammen melk vanuit Grietje 58 en een lĳn die
zich kenmerkt door goede gezondheid en
prima gehalten vanuit de verschillende
Spencerdochters. Volgens Marcel Fox uit
zich dit ook in de stieren: ‘Grifﬁth P uit
was een gehaltestier met +0,43 procent
eiwit, Farfán was juist een exterieurstier.’
Martĳn van der Boom roemt ook de
breedte van de koefamilie. ‘Er is zoveel
nafok, dat je die dieren en de familie bĳna
tekortdoet door ze niet te noemen. Volgend jaar kan er zomaar een nieuwe topper uit een andere tak bovendrĳven, maar
van Grietjes heb je nooit genoeg,’ zegt hĳ.
‘De familie Van Wichen zette veel verschillende stieren in en dat betaalt zich in
alle lĳnen uit. Er zit veel breedte in de
koefamilie, die het op papier goed doet en
dat in de praktĳk waarmaakt.’
Dat de Grietjes rendement en fokkracht
leveren, blĳkt volgens Mark van Wichen
ook uit het feit dat ze ook van minder
goede spoelstieren goede melkkoeien hebben overgehouden. ‘We zien graag een
hoogproductieve, makkelĳke boerenkoe,
die gemakkelĳk afkalft, vrĳwel zonder
zucht in de uier en die gemakkelĳk opstart.’ Hĳ sluit af: ‘Het zĳn mooie koeien,
die regionaal vaak top zĳn en in een nationale keuring daar net iets achter lopen.
Maar een keuring is voor ons hobby en
een momentopname, in de stal draait het
dagelĳks om rendement. De Grietjes kunnen het allemaal.’ l

Grietje 53
(v. Spencer)

Grietje 58
(v. Mr. Burns)

Grietje 111
(v. Beacon)

Grietje 92
Molenkamp Grifﬁth P
(v. Mr. Burns)
(v. Asterix P)

Grietje 163
(v. Ladd-P)

Molenkamp Kuyt
(v. Destry)

Molenkamp Isco
(v. Magnum)

Grietje 213 P
(v. Kanu P)

Grietje 117 Grietje 147
(v. Destry) (v. Amor)

Molenkamp Burnet
(v. Snow rf)
Grietje 247
(v. Bookmark)

Grietje 241
(v. Colorado)
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