FAVORIETE STIERMOEDER HANS VAN MIDDELAAR

‘Met Tialda

is het makkelijk
werken’

Paspoort Delta Tialda rf
naam Delta Tialda rf
afstamming Esperanto x Amigo
koefamilie Tilda
totaal exterieur 84 punten
vaarzenlijst 305 13.549 3,37 3,70 lw 122
fokwaarde 323 NVI en 109 exterieur
aantal vrouwelijke nakomelingen 10
stiermoeder van Delta Taskforce P (v. Jacko PP)

Ze is de moeder van de allerhoogste stier bij roodbont en produceerde als
vaars in 305 dagen 958 kilo vet en eiwit. Delta Tialda is de stalfavoriet van
Hans van Middelaar. ‘Eén ding is zeker: elke veehouder zou blij worden van
zo’n koe op stal. Ze produceert met twee vingers in de neus.’
Stiermoeder Delta Tialda (v. Esperanto)
afgelopen zomer
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neekers, Liesjes, Froukjes, maar ook de moeders
van Delta Steam PP en Delta Jacuzzi. In de stal van
Hans van Middelaar uit Sterksel wemelt het van
nazaten van bekende families. Toch springt één koe er in
het bijzonder uit in de 135 melk- en kalfkoeien tellende
veestapel: Delta Tialda. Van Middelaar wijst naar het voerhek. ‘Daar staat ze. Tialda is zo’n koe die je eigenlijk nooit
ziet. En als je haar ziet, is ze altijd aan het eten.’
De Esperantodochter kalfde in augustus 2020 voor het
eerst en is inmiddels ruim 500 dagen onderweg in haar
eerste lactatie. In de eerste 305 dagen produceerde ze al
958 kilo vet en eiwit. En inmiddels staat de teller op
20.955 kg melk, met 3,69% vet en 3,81% eiwit. ‘Tialda is
enorm persistent’, vertelt Van Middelaar. ‘Ze startte als
vaars met een productie van 48 kilo melk, steeg rustig
door naar 54 kilo melk en hield dat heel lang vol. Na 400
dagen in productie gaf ze nog altijd 38 kilo melk.’

Tien keer per dag bij de robot
Vooral het gemak waarmee de Esperantodochter haar
melk produceert, vindt Van Middelaar opvallend. ‘Ze doet
het met twee vingers in de neus. Vanaf dat ze gekalfd
heeft, is ze eigenlijk alleen nog maar gegroeid. Het is een
echte tank geworden.’ Om dat te staven zoekt Van Middelaar even in zijn managementprogramma. ‘Kijk, ze weegt
nu 1017 kilogram. Ze is bijna de zwaarste koe op stal.’
Tialda is bovendien een koe waar Van Middelaar weinig
werk van heeft. ‘Ze mankeert nooit iets en ze meldt zich
zeker tien keer per dag bij de robot. In het begin van haar
lactatie zelfs nog vaker. Met zulke koeien is het gemakkelijk werken.’
Toen de Esperantodochter als drachtige vaars op het
Delta-testbedrijf van Van Middelaar arriveerde, wees niets
erop dat ze uit zou groeien tot een van de stalfavorieten.
‘Ze was als pink niet meteen fraai, maar wel degelijk’, zo
herinnert hij zich. Intussen heeft Tialda zich ontwikkeld
tot een vaars die aan het voerhek boven veel van haar
stalgenoten uitsteekt. ‘Ze is niet alleen groot, maar ook
breed in voorhand en kruis. Het is geen koe die ik mee
zou nemen naar een fokveedag. Ze is wat bonkerig, maar
heel functioneel in uier en benen. Je kunt niet aan haar
zien dat ze veel melk geeft.’
Die grove bouw heeft Tialda niet van een vreemde volgens
Van Middelaar. ‘Op foto’s zie ik dat ook haar moeder Delta Thilda dat heeft.’ Ook haar productiedrang heeft Tialda
geërfd van haar moeder, denkt de Brabantse melkveehouder. Op het Delta-testbedrijf van de familie Van Berkum
in Elahuizen produceerde Amigodochter Thilda in haar
derde lijst in 305 dagen bijna 20.000 kg melk.
De eerste kennismaking van Van Middelaar met de koefamilie waaruit Tialda stamt, dateert van ruim tien jaar
geleden. ‘Ik werkte destijds als veestapeladviseur voor
CRV en zag de grootmoeder van Tialda, D’n Driehoek
Delta Teuntje, als embryo terechtkomen bij Jan Oomen
uit Gilze.’ Teuntje (v. Chanel) zou later de moeder worden
van de roodbonte fokstier Delta Ticket (v. Colorado) en
produceerde uiteindelijk in vijf lactaties 64.199 kg melk
met 3,64% eiwit.
De kleindochter van Teuntje, Delta Tialda, staat foktechnisch nog altijd volop in de kijker. Haar hoornloze zoon
Delta Taskforce P (v. Jacko PP) is met 366 NVI de allerhoogste stier bij roodbont. Zijn verervingspatroon ligt in
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lijn met dat van zijn moeder: melk in combinatie met
hoog eiwit, een hoge persistentie (113) en daarbij ook
nog eens uitstekende gezondheidskenmerken (+9% voor
CRV Gezondheid).
In Sterksel lopen intussen vijf dochters van Tialda. Ook
zijn er een stuk of zeven drachten onderweg. De hoogste
van de vrouwelijke nakomelingen van Tialda is op dit
moment een Launchdochter met 379 NVI.

Concurreren met jongere pinken
Met de genetische aanleg van Tialda zelf is ook niks mis.
De Esperantodochter, die zoals veel meer dieren in de
stal van Van Middelaar voorzien is van de roodfactor,
scoort 323 NVI op zwartbontbasis, met 442 euro Inet,
104 uiergezondheid, 103 vruchtbaarheid, 493 dagen
levensduur en 109 exterieur. Het zijn cijfers waarmee de
vierjarige Esperantodochter nog vlot kan concurreren
met jongere pinken. Ze is het afgelopen jaar daarom nog
intensief foktechnisch benut. ‘Al toen ze veertien dagen
aan de melk was, hebben we voor het eerst eicellen bij
haar geprikt. In totaal is ze denk ik 25 keer geprikt en
vijf keer gespoeld. Ze is daarna meteen drachtig geworden en tijdens de dracht zijn we ook nog even doorgegaan met prikken.’
Eind mei moet de Esperantodochter opnieuw kalven.
‘We zullen zien of ze daarna nog weer foktechnisch
benut wordt’, zo blikt Van Middelaar vooruit. ‘Maar één
ding is zeker: elke veehouder zou heel blij worden van
zo’n koe op stal.’ l
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