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Hylke van der Gaast: ‘Fokken met de Pietjefamilie
gaat eigenlijk nooit mis’
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Hoge productie en krachtig frame
De kersverse O Manzoon Woudhoeve
1042 Impuls laat een compleet verervingspatroon zien. Net als de meeste O Manzonen scoort hij bovengemiddeld voor
levensduur en excelleert hij in productie
met +65 kilo vet en +63 kilo eiwit.
Impuls vererft grote, brede dieren met veel
inhoud en brede, hellende kruisen. Aandachtspunten vormen de achteruierhoogte
en de speenlengte. Met 23 dochters in zijn
exterieurvererving is de betrouwbaarheid
met 71 procent nog gering.
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Het nieuwe jaar is nog geen maand oud of de volgende fokstier

tekst Tijmen van Zessen
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Impuls is een echte Woudhoevestier.
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ij is een van de laatste stieren, zo
niet dé laatste stier, uit de Woudhoevestal. Tijdens de indexdraai van januari debuteerde Woudhoeve 1042 Impuls als hoogste nieuweling in de top 10
van de internationale nvi-ranking. Met
212 euro inet is hij wereldwijd na Man O
Man de hoogste productiestier. Hij heeft
een productiedrang die niet uit de lucht
komt vallen. De vererving van Impuls’
vader O Man staat wat dit betreft buiten
kijf. De stamboom achter Impuls loopt
over van koeien die in de eerste, dan wel
de tweede lactatie in 305 dagen meer
dan 10.000 kilo melk produceerden met
3,60% eiwit of hoger. De fokkracht van
zijn moederlijn staat niet ter discussie:
de Woudhoeve Pietjes grossieren al een
eeuw lang in fokstieren.
‘We hadden twee goede Jestherdochters
uit Pietje 641, een dochter van Fatal uit
de volle zus van Russel. De moeder van
Impuls was er één van, ze had vlot naar
de show gekund’, vertelt George Ruyter,
de bijna 80-jarige fokker van de Woudhoeve uit Oosterblokker. De cijfers van
Impuls verrassen hem niet. ‘O Man maal
Jesther past heel goed. Jesthers zijn soms
wat luxe beesten, terwijl O Man meer
gedegen fokt.’

Dé Woudhoevekoe
In 2006 verkochten George en zijn zoon
Jan Ruyter hun koeien. De veiling van
de Woudhoevestal trok 700 bezoekers
die 128 dieren onder de hamer zagen
gaan voor gemiddeld 1750 euro. Onder

Woudhoevefokkers Jan en George Ruyter

hen was Pietje 759 (v. Jesther), de moeder van Impuls. ‘We hadden die koe van
tevoren al aangekruist en waren op zoek
naar dé fokkoe uit de Woudhoevestal.
Deze Jesther was cvm-vrij, had zich bewezen met goede producties en was als
tweedekalfs overgepunt van 86 naar
88 punten algemeen voorkomen. Haar
Loungedochter liep er ook, een heel goede vaars van zo’n matige stier. Ik dacht,
dan kan die moeder wel wat’, vertelt
Hylke van der Gaast uit IJlst.
Samen met zijn vader Johan kocht hij
Pietje 759 voor een bedrag tussen de
drie- en vierduizend euro, in de wetenschap dat de foktechnische belangstelling waarschijnlijk van een volgende generatie moest komen. Impuls stond op
dat moment al in opfok. ‘Als je een beetje met beleid fokt, gaat het nooit mis
met de Pietjefamilie. Dit is een fokkoe
waar ik mee verder kan, ik hoop dat
deze Pietje nog heel lang blijft.’
Van der Gaast kan zijn woorden onderstrepen, want het had weinig gescheeld
of ze was hem ontglipt. ‘Pietje 759
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tien kalveren ter wereld, stuk voor stuk
stieren. ‘We vonden het zonde als de
fokkerij met de koe op deze manier zou
aflopen. Het was de periode dat gesekst
sperma in opkomst was. Op basis van
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en
de meest passende combinatie is Pietje
gespoeld met gesekst sperma van Spencer en Olympic.’
De et-sessies resulteerden in 22 embryo’s, van elke stier elf. ‘Inmiddels zijn
er vier vaarskalveren van Olympic geboren, waarvan je bij twee dat mooie platte
bot van Jesther en de Pietjes terugziet.
Van Spencer liggen er drie vaarskalveren in het hok, waarvan er twee voldoende breedte hebben.’ De roodfactordieren worden door CRV binnenkort
getest op merkerinformatie.

Nooit twijfel

Woudhoeve Pietje 759 (v. Jesther) in droogstand, moeder van Impuls

scheurde tijdens het kalven haar bilspier. Ik dacht dat het niks zou worden,
ze kwam wel overeind, maar stond in
een kromme houding.’ De veehouder
molk haar in zijn oude Friese stal in
plaats van in de robot. ‘Voor sommige
koeien moet je dat overhebben. Gelukkig herstelde ze en produceerde ze op
haar piek vijftig kilo melk per dag, gewoon op het gemengde rantsoen van de
andere koeien en een emmertje A-brok.
Het is een doordouwer; een grote, lange

koe, melktypisch en toch voldoende
breed.’
De Jesthertelg maakte in IJlst een derde
lactatie van 13.095 kilo melk met 3,86%
eiwit in 305 dagen. Gemiddeld produceren de koeien van Van der Gaast in hetzelfde aantal dagen grofweg 10.000 kilo
melk met 3,45% eiwit.

Alleen maar stieren
De jonge fokker spoelde Pietje 759 met
Ramos, O Man en Shottle. Er kwamen
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Door de verkiezing tot beste koefamilie
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van Veeteelt kwamen de Pietjes vorig
jaar extra in de schijnwerpers. Op basis
van de betekenis voor de rundveeverbetering in Nederland en Vlaanderen was
dat niet verrassend. ‘Aan de productiefokwaarden van de Pietjes hoef je
nooit te twijfelen’, stelde Adrion van
Beek, foktechnisch medewerker voor
Alta. En George Ruyter onderstreept
graag zijn eerdere uitspraak dat de Pietjefamilie vrijwel altijd de goede eigenschappen doorgeeft aan de volgende generatie. Maar echt topexterieur vererven
de Pietjes niet vaak. Natuurlijk scoren
Tequila en Superior niet onverdienstelijk op dit vlak, het gros van de fokstieren uit de familie blinkt echter uit in
(eiwit)productie.
Impuls is daar geen uitzondering op gezien zijn fokwaarden voor uier (105) en
benen (103). Foktechnicus Henk Buijs
contracteerde Pietje 759 destijds en onderschrijft de aandachtspunten van de
stier. ‘Zijn vader O Man is geen specifieke uierverbeteraar, die invloed komt terug in de fokwaarde van Impuls. Ik denk
dat de benen wel functioneel zijn, maar
enigszins grof. Vergeet niet dat Jesther
een Mountainzoon is, al had de moeder
van Impuls zelf wel plat beenwerk.’
Buijs herinnert zich de Woudhoeve als
een betrouwbaar adres. ‘De koeien produceerden er gemakkelijk heel veel
melk, terwijl er weinig extra voor gedaan werd. De Ruyters waren wel ambitieus, maar ook nuchter.’ Die nuchterheid bezit Jan Ruyter nog altijd. ‘De
Pietjes hebben we altijd met zorg gecombineerd,’ zegt hij, ‘maar het zijn gewoon gedegen koeien met doorgaans
goede producties.’ l
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