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NIEUW INGEZETTE STIER BERNARD 28

Het FH ras heeft met de fundament
bedrijven, FH fokkers die veelal eigen
stieren inzetten, diversiteit in bloedlijnen. Jan Hoekman uit het Friese
Haskerhorne is een mooi voorbeeld
van een fervent fokker van beste
FH Koeien met eigen stieren. Deze
uitstekende fokstal heeft relatief gezien weinig kansen gehad om zich
te profileren met goede ki stieren.
Daar komt nu met Bernard 28 verandering in want deze stier is met volle
overtuiging een welkome aanvulling op het FH fokprogramma van KI
Kampen. Bij het zien van Bernard 28
zien we een best ontwikkelde sterke
stier met veel breedtemaat. De karaktervolle stier stapt op beste benen,
voldoende hak, kaarsrecht stappend
van achteren gezien en voorzien van
sterke klauwen. Bernard 28 heeft al
dekdiensten verricht binnen de fokstal van Jan Hoekman waardoor er al
volop kalveren van hem geboren zijn.
Deze kalveren zijn over het algemeen
gemakkelijk geboren en laten zich
uitstekend aanzien. Soortige, actieve
kalveren met mooie verhoudingen
stappend op prima droog beenwerk.
Bernard 28 heeft met Beatrix 287
een fantastische moeder. Zij is ook
de moeder van de stier Bernard 26
waarvan zich de eerste melkgevende

vaarzen uitstekend laten aanzien.
Beatrix 287 is een dochter van de
eigen gefokte stier Bernard 25. Ze
is nog steeds volop in productie en
ook in haar lopende zesde lijst weet
ze met een lactatiewaarde van 116+
prima te presteren. In haar voorgaande
lijsten heeft ze eveneens prima lactatiewaarden genoteerd en daarbij valt
op dat ze haar ruime melkgift weet
te combineren met een hoog gemiddeld eiwitgehalte van 3.71% op een
volledig grasrantsoen. Uitstekend produceren deed ook de grootmoeder van
Bernard 28. In haar vierde lijst; 5.01
303 dgn. 9.006 kg melk met 4.29%
en 3.87%. De vader van Bernard 28 is
de stier Tarzan 8, een veelgebruikte
Boris 10 zoon binnen de veestapel van
Jan Hoekman. De oudste Tarzan 8
dochters zijn inmiddels al vierdekalfskoeien en die laten zich best aanzien.
Goed uitgezwaarde koeien met best
bewaarde kwaliteitsuiers en stappend op opvallend beste benen. Ook
in productie laten de Tarzan 8 dochters prima lijsten noteren. Momenteel
worden er binnen de veestapel van
Jan Hoekman een dertiental Tarzan 8
dochters gemolken en die zijn goed
voor een gemiddelde lactatiewaarde
van 104. In totaal hebben deze 13
Tarzan 8 dochters 49 lijsten geprodu6

ceerd uitmondend in een gemiddelde
van 7257 kg melk met 4.50% vet
3.56 % eiwit gerealiseerd in 327
productiedagen. Deze hoge productiedrang liet de moeder van Tarzan 8,
Jupiter 128 dochter Tanja 105
eveneens zien getuige haar hoge gerealiseerde levensproductie van 82.369
kg melk met ook nog eens prima
gehalten van 4.80% vet en 3.59% eiwit. Geboren in 1993 wist ze op hoge
leeftijd nog uitstekend te produceren;
op een leeftijd van 9.11 liet ze in 305
dgn 8.578 kg melk aantekenen met
4.79% vet en 3.53% eiwit goed voor
een lactatiewaarde van 122+. Ook
haar uiterlijk mocht gezien worden,
met een stokmaat van 1.40m was ze
voor een zuivere FH koe destijds flink
aan de maat en bovendien was ze
voorzien van een prima kwaliteitsuier
gewaardeerd met 87 punten en stapte
ze op excellente benen waardoor haar
totaal score uitkwam op een mooie
AB 88. Met de unieke afstamming van
Bernard 28 is het FH ras een veelbelovende outcross stier rijker. Gezien
de uitmuntende prestaties in de stamboom van Bernard 28 verdiend hij
volop kansen binnen de FH fokkerij
maar ook voor veehouders die inkruisen is hij een aanrader.

