
Een klein verlies voor KNS Boss (Bookem x 
Man-O-Man) maar nog altijd 260 NVI met nu 
ruim 1150 Nederlandse dochters in zijn index. 
Ook bij Boss zijn de gehalten nagenoeg ge-
lijk gebleven en nog altijd positief. Hij boekt 
weer een puntje winst voor melksnelheid en 
voegt 80 kg melk toe (nu +1226 kgM). Zijn 
score voor Totaal Exterieur blijft onveranderd 
op 108.

Vekis DG Popeye (Balisto x Numero Uno), 
een houdt zijn indexmooi op peil (-4 pun-
ten). Wereldwijd tellen er al ruim 950 doch-
ters mee. Popeye levert iets aan melk in maar 
stijgt verder voor zijn toch al indrukwekken-
de gehalten (+0.52%V en+0.23%E). Verder 
voegt hij nog 40 dagen aan zijn Levensduur 
(+743 dgn) toe hoewel hij voor Uiers (117) en 
Beenwerk onveranderd bleef stijgt hij naar 
110 Totaal Exterieur. Als bonus is hij A2A2 en 
heeft hij aAa-code 561!

Het handelskenmerk van Preston is naast zijn 
aantrekkelijke aAa 156, zijn gezondheidsken-
merken die in de toekomst zullen zorgen dat 
de dochters zullen blijven lopen en de garan-
tie is voor een hogere levensduur! Met een 
moeder die uitblinkt in juist dié kenmerken en 
een grootmoeder met 100.000 kg Melk geven 
dat de veehouders net even dat beetje extra 
vertrouwen voor Preston!

LEDOUX, stayer op alle gebied
LEDOUX dringt zich echter meer en meer op, 
door een almaar stijgende fokwaarde met 
de toevoeging van extra dochters. Inmiddels 
is LEDOUX (Troy x Superstition x Planet) een 
wereldtopper geworden op het gebied van 
Eiwit %, Levensduur en Dochtervruchtbaar-
heid. Hij fokt zeer functioneel exterieur met 
zeer goede uiers en benen, zijn aandachts-
punt in de paringen is een vlakke kruisligging 
(met helaas, een zeer nadelige omrekening).

Weh Idem blijft de gehaltenstier bij uitstek 
met +0,44% vet en +0,18% eiwit. Zijn lichte 
daling in gehalten wordt gecompenseerd 
door een hogere kilogrammen melk verer-
ving. Op de secundaire kenmerken boekt hij 
zelfs een puntje winst voor dochtervrucht-
baarheid en klauwgezondheid, waardoor hij 
op een totaal van 272 punten NVI uitkomt. 
Ook zijn fokwaarde voor exterieur is met 106 
totaal gelijk gebleven, en ook Idem fokt pro-
bleemloze niet al te grote koeien met mooie 
verhoudingen in hoogte- en breedtematen.

Jalisto debuteerde in augustus met doch-
terinformatie op basis van Poolse dochters. 
Nu heeft hij een fokwaarde op basis van 102 
Nederlandse dochters die zijn NVI fokwaarde 
met 15 punten doet stijgen. De gehaltenver-
erving blijkt hij van zijn vader meegekregen 
te hebben met +0,18% vet en +0,21% eiwit. 

Ten opzichte van augustus stijgt Jalisto ver-
der 1 punt op dochtervruchtbaarheid en 2 
punten voor klauwgezondheid.

Voor exterieur scoort Jalisto een keurige 107. 
Met scores van 109 voor hoogtemaat en 108 
voor voorhand en kruisbreedte blijkt ook Ja-
listo ruime koeien te geven.Naast productief 
zijn de Jalisto dochters ook zeer persistent en 
geschikt voor de melkrobot, mede door een 
melksnelheid van 105. 

Jeiraki tenslotte kende ook een stabiele 
draai. Zijn fokwaarde is inmiddels ook vol-
ledig op basis van Nederlandse dochters 
die hem een score van 242 punten NVI op-
leveren. Jeiraki scoort +1050 kg melk met + 
0,18% vet en +0,05% eiwit met mooie scores 
voor uiergezondheid (106) en dochtervrucht-
baarheid (105) Daarnaast scoort hij 110 voor 
totaal exterieur en vererft hij veel ruimte in 
het skelet.

Andy-Red (Anreli x Rocky) Levert deze 
draai een klein beetje in. Grootste oorzaak 
hiervan is een afname van 50 dagen Levens-
duur. Waar zijn melkplas steeg naar bijna 
+1600kgM levert hij juist een klein beetje 
in op gehalten (nu nog +0.29%V & +0.08E). 
Voor Geboortegemak stijgt hij naar 104!

Jonge stieren
DG Eagle (Imax x Montross) boekt wederom 
een kleine winst en is nu met +399 NVI de 
nummer 3 NVI stier van Nederland. Voor pro-
ductie wint hij op alle fronten (+2422kgM / 
+0.05%V / -0.06%E à 581 INET). Zijn Totaal 
Exterieur blijft onveranderd op 106 en ook 
zijn score van 107 voor Speenlengte is nog 
altijd hoog te noemen!

De grootste stijger NH Sunview Mitch (Kerri-
gan x Balisto), hij wint maar liefst 106 punten 
en is nu de nummer 11 van Nederland (+393 
NVI). Belangrijkste oorzaak is dat hij voor-
heen een omgerekende index had en nu een 
in Nederland berekende index. Zijn super-
mooie productie index (+1762kgM / +0.37%V 
/ +0.11), allround exterieur met 111 Uier, 103 
Beenwerk en 109 Totaal Exterieur en nu ruim 
870 dagen Levensduur maken hem erg com-
pleet.

Natuurlijk keken wij ook vol spanning uit 
naar de verrichtingen van Nuberon (Super-
hero x Silver), na zijn goede draai in augus-
tus. Ook nu liet Nuberon wederom een stij-
ging zien, ditmaal met 14 punten NVI. Zijn 
gehaltenvererving blijft fenomenaal met 
+0,39% vet en +0,21% eiwit. Door een hoge-
re kilogrammen melk vererving vererft hij nu 
zelfs meer dan 150 kg vet en eiwit!Het aantal 
levensduurdagen steeg licht en ook zijn fok-
waarde voor dochtervruchtbaarheid steeg 
nog verder naar 105. Het exterieur van Nube-

ron blijft ongewijzigd op 109 met een fout-
loze onderbalk en zeer goede scores voor de 
secundaire kenmerken.

Nieuw op deze kaart de stier Opera (Adora-
ble x Wickham). Opera is een stier met een 
mooie productievererving van +1633 kg melk 
met -0,02% vet en +0,06% eiwit, resulterend 
in 336 punten NVI Met een fraaie score van 
113 voor totaal exterieur (met 104 voor de 
benen) is Opera zeker een specialist op dit 
gebied te noemen. Desondanks vererft hij 
niet extreem grote dochters (110) met vol-
doende breedte (voorhand en kruisbreedte 
106) en veel inhoud (108)Gecombineerd met 
zeer fraaie scores voor de secundaire ken-
merken (dochtervruchtbaarheid + klauwge-
zondheid 105, celgetal 110) maakt dit Opera 
ook internationaal zeer gewild. Opera heeft 
aAa code 432

Momenteel is er ook BelgBlauw manlijk ge-
sekst sperma beschikbaar, maar ook van Blac-
kAngus is manlijk gesekst beschikbaar. Voor 
meer info vraag aan onze verkoper, insemi-
nator of bel naar kantoor 

Van het ras SpecklePark zijn vanaf nu rieten 
beschikbaar. SpecklePark rundvee wordt be-
schreven als geweldige groeiers met snelle 
gewichtstoename van gras of graan. Hun 
vlees wordt geprezen omdat het goed ge-
marmerd is, wat bijdraagt aan de zachtheid 
van het vlees. Ook heeft het een laag vetge-
halte in de buitenlaag. De groeipercentages 
zijn hoog,waardoor ze behoorlijk winstge-
vend zijn. SpecklePark rundvee staat bekend 
om zijn gemak van afkalven en ondervindt 
zelden moeilijkheden. Ze wegen ongeveer 
35-40 kg bij de geboorte en deze kleinere 
gewichten maken ze ideaal voor het inkrui-
zen op vaarzen. SpecklePark is een van na-
ture hoornloos ras. Het heeft een extreem 
rustig karakteren dat maakt het een ras om 
met plezier mee te werken. Commerciele 
veehouders hebben dit opgemerkt en ge-
bruiken SpecklePark steeds meer voor het in-
kruizen. De naam SpecklePark komt van hun 
vachtkleuring , die meestal wordt gespot met 
zwart,grijs en wit. Ze hebben meestal witte 
lijnen over rug en onderkant. Hun gezichten 
zijn vaak zwart. Door het onderscheidende 
kleurenpatroon van SpecklePark vallen de 
kalveren echt op tussen de rest 

Als er nieuwe stieren geplaats worden , bete-
kent dat er ook een paar stieren van de kaart 
afgehaald zijn. Deze draai zijn eraf gehaald 
Starhawk Rubicon Lucent Present. Dit bete-
kent niet dat ze niet meer beschikbaar zijn. 
Vraag naar de mogelijkheden om ze te blij-
ven gebruiken.

Stierennieuws
Allereerst de beste wensen voor 2020, dat we er met elkaar een vruchtbaar en gezond jaar van kunnen maken.
In deze editie van de Vertellus natuurlijk stierennieuws, een interview, nieuwe producten die beschikbaar komen.
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Soms is het tijd voor verandering. 
Al ongeveer vijftien jaar is Tellus 
Tigra een bekende naam als het gaat 
om inseminatie van koeien, vrucht-
baarheidsbehandelingen en parings-
advies. Daarin verandert er dan 
ook niets. Wat wel verandert is de 
bedrijfsstructuur. Vanaf januari zal 
Wilfred de Jager eigenaar zijn van 
Tellus Tigra, Sake de Jong gaat Tellus 
Tigra verlaten. Daarnaast zullen er 
ontwikkelingen plaatsvinden om 
de service op een nog hoger niveau 
te krijgen. In deze nieuwsbrief een 
interview met Wilfred de Jager. 

“Mijn 06 is overal bekend, en als er een 
spoedklusje is dan is het van: ja, gaan we 
doen! Dat is onze service.”

U en uw compagnon gaan ieder 
een eigen weg, wat heeft deze 
verandering in de bedrijfscultuur tot 
gevolg voor Tellus Tigra? 
Tijden veranderen, samenwerkingen ver-
anderingen. Dat betekent dat er soms 
keuzes gemaakt moeten worden. Sake 
en ik hadden de verantwoordelijkheden 
goed verdeeld. Zo was Sake verantwoor-
delijk voor de verkoop van rieten en 
materialen en Wilfred voor de dienstver-
lening, het beheer van de voorraad en 
de facturatie. Uiteraard zat er ook over-
lapping in wat we deden, maar zo on-
geveer was de scheidslijn. Vanaf januari 
ben ik ook eindverantwoordelijk voor de 
verkooppoot. Vanuit Tellus Tigra blijven 
Arjen en Jan de verkoop van rieten en 
materialen doen. Dus verandert er veel? 
Nee, dat is niet de bedoeling. Of ja, er 
verandert wel wat, maar dat is vooral in 
vernieuwingen die we gaan doorvoeren. 
De service die we hebben geboden in de 
afgelopen vijftien jaar, blijft hetzelfde. 
Dat kan ook niet anders, want de mensen 
die hier werken, blijven hier werken. Dus 
Arjen blijft de verkoop doen en Jan blijft 
scannen en verkopen. Ook de insemina-
toren Aarn Wytze, Klaas, Jan Lammert en 
Minne, blijven bij Tellus Tigra doen, wat 
ze altijd deden.

Jullie hebben bij Tellus Tigra een 
pittig jaar achter de rug, wat 
betekent dit voor volgend jaar? 
Ja, we hebben inderdaad een pittig jaar 
achter de rug. Privé is er veel gebeurd, 
waardoor het voor mij soms moeilijk was 
om het werk en de thuissituatie te com-
bineren. Dat heeft best gevolgen gehad 
voor de werkdruk bij mijn mensen. Ze 
hebben heel hard gewerkt, de werkdruk 
was hoog. Maar mijn mensen zijn loyaal 
en hun inzet was groot, dat is echt top!! 
Ik ben trots op hoe ze het gedaan heb-
ben. 

Ook voor volgend jaar zijn er uitdagin-
gen. De onrust in het agrarisch veld, ja, 
daar merken wij natuurlijk ook veel van. 

Maar we benaderen het nieuwe jaar van-
uit een positieve kant. Dat betekent dat 
we opzoek gaan naar vernieuwing daar 
waar het nodig is. Maar daarnaast willen 
we ook de service blijven bieden zoals de 
klanten het van ons gewend zijn. Zo ben 
ik aan het nadenken over het aantrekken 
van meer mensen, om mijn werknemers 
wat te ontlasten. Daarnaast willen we 
ons nog meer gaan richten op de relatie 
met de klant. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat we totaalpakketten willen aanbie-
den, waarin vruchtbaarheidsbegeleiding 
en inseminatie in één pakket worden 
aangeboden. 

Het betekent ook dat ik aanspreekpunt 
ben voor alle werknemers. Het contact 
met mijn mensen is al goed. Ik heb de 
indruk dat ook zij de ontwikkelingen bin-
nen ons bedrijf als positief ervaren. 

Welk effect heeft de vernieuwing 
binnen Tellus Tigra op de klanten? 
Wat zullen zij ervan merken?
De ontwikkelingen die we doorvoeren 
zijn nodig. En dan heb ik het even niet 
over de bedrijfsstructuur. Doordat er in 
het veld veel veranderd is en vooral ook 
gaat veranderen, moet je mee gaan in die 
ontwikkeling. Dat betekent ook iets voor 
onze diensten. 

Je kunt ons wel vergelijken met een su-
permarkt. Wij nemen van veel leveran-
ciers rieten af. Eigenlijk kun je bij ons 
shoppen naar eigen inzicht. Je zou zelfs 
kunnen zeggen: ‘U vraagt, wij draaien.’ 
Dat betekent dat als een veehouder al 
iets heeft uitgezocht via internet, dan 
zorg ik ervoor dat het geleverd wordt. Er 
is wat dat betreft veel ruimte voor maat-
werk. Via onze stierenkaart kan de klant 
gemakkelijk kiezen en aangeven wat hij 
graag zou willen afnemen. We gaan onze 
website ook vernieuwen, waardoor het 
straks mogelijk is via internet aan te ge-
ven wat je wilt hebben. 

Klanten kunnen straks ook bij ons terecht 
voor producten van de merken Bovuloxx, 
BFlex en Milkbar. Het gaat dan om pro-
ducten als oormerken en biopten , maar 
ook uierdip en melkershandschoenen . 

Zoals ik eerder al aangaf willen we vooral 
ook inzetten op de relatie met de klant. 
Dat gaan we doen door nauw contact 
te onderhouden. Dat doen we voor een 
groot deel al, maar daarbij hoort ook 
dat we rekening houden met wat de 
klant graag wil. Zoals gezegd: we gaan 
dan ook totaalpakketten aanbieden, wat 
het voor de klant eenvoudiger maakt en 
waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft.

U had het al over de vele 
leveranciers van rieten. Met welke 
leveranciers werkt u samen? 
Nou, dat is best wel een lijst. Dat doen we 
ook bewust, want wij willen de klant keu-

zemogelijkheid bieden. We werken dan 
ook samen met de volgende leveranciers: 

• Al Total
• Alta
• Dekker
• Genex
• GGI
• Masterrind
• KI Samen
• ST Genetic
• Heemskerk
• WWS
• X Sires
• Vekis
• Sigline
• Bayern Genetik

Wat wilt u nog kwijt?
Ik wil graag onze klanten bedanken voor 
hun vertrouwen in Tellus Tigra en ik wil 
mijn mensen bedanken voor hun inzet en 
loyaliteit! Zoals al gezegd: dat is echt top! 

Uiteraard wil ik iedereen een heel goed 
2020 wensen! Een jaar waarin ik hoop 
dat we veel voor onze klanten kunnen 
betekenen, dat onze klanten ons kunnen 
vinden en dat we kunnen zijn daar waar 
het nodig is! 

Bij de service en het klantgerichte hoort 
ook het kennen van elkaar. Mijn 06 is 
overal bekend, en als er ergens een 
spoedklusje is, dan is het van: ja, gaan we 
doen! Dat is onze service!!

Verandering en ontwikkeling bij Tellus Tigra  
– een interview met Wilfred de Jager

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl

Onze mensen:
Klaas Poelman  06 - 2296 1404

Arjen Agricola  06 - 3007 7152

Jan Lammert Bakker  06 - 1021 9819

Aan Wytze Hoekstra  06 - 5335 7438

Wilfred de Jager  06 - 1926 8617

Jan Dijkstra 06 - 5393 0199

Opgavelijn 0516 - 49 21 46

Kantoor 0516 - 49 14 92

Fax 0516 - 49 28 45


