
Stierennieuws
We hebben toch ADORABLE op deze kaart gezet, 
er zijn weer rieten beschikbaar ,maar wel graag 
tweede keus opgeven. dit omdat de opgebouwde 
voorraad klein is en er mondjesmaat binnenkomt.

Sandy-Valley LOVOO (Renegade x Fabulous) komt 
dankzij +1667kgM met +0.24%V en +0.01%E uit 
op 467 INET. Bij hem zien we rondom goede fit-
ness-kenmerken en een nagenoeg foutloze on-
derbalk waarin de breedte in voorhand en kruis 
opvallen.

Outcross-stier Hul-Stein FALKO (AltaRobert x 
Achiever) levert iets melk in maar stijgt voor ge-
halten (+829kgM / +0.38%V / +0.27%E). In zijn 
exterieur steeg hij 4 punten voor Frame (102900 
gTPI. Dit combineert hij met aAa 516. 

De veelgevraagde Sandy-Valley EQ (Renegade 
x Frazzled) steeg iets en zit weer boven de 2900 
gTPI. Dit combineert hij met aAa 516. We hebben 
de laatste maanden al gemerkt dat er veel vraag 
naar hem is. EQ vererft positieve gehalten en Fit-
ness-kenmerken met een mooi exterieurprofiel 
waarbij zijn vast en hoog aangehechte uiers ook 
zeer geschikt zijn voor de mel krobot.

NH Sunview MITCH (Kerrigan x Balisto) hield zijn 
mooie productie-index (+1286kgM /+0.31%V / 
+0.05%E op peil. Qua exterieur veranderde er 
weinig al boekte hij wel een punt winst voor Uier 
(nu 108 met wijdere speenplaatsing). Daarbij +2 
voor bevruchting.

Pinkenstier ANDY-RED (Anreli x Rocky) is met de 
eerste 27 Duitse dochters in zijn index nu de nr. 3 
roodbonte interbull stier. Ook in Duitsland zelf is 
hij de nr. 3 dochtergeteste roodbonte stier. stijgt 
licht en komt op +250 gNVI. Op basis van zijn eer-
ste 4 Nederlandse dochters in zijn exterieur-index 
klimt hij van 106 naar 109 Totaal Exterieur. Winst 
boekt hijmet name in Uier, Voorhand & Conditie-
score. Andy-Red is met +2 een top bevruchter en 
ook gesekst vlot beschikbaar!.

De allerhoogste roodbonte gNVI stier in Neder-
land is RAMMSTEIN-RED (Jayvano RF x Jucuzzi) 
met +394 gNVI. Hij vererft veel melk met positief 
eiwit (+2668kgM / -0.15%V / +0.08%E) wat hem 
op 207 kg V+E en +680 INET laat uitkomen. Deze 
pinkenstier (108 Geb. Gemak) blinkt uit voor Le-
vensduur (+786 dgn) en scoort verder voor alle 
gezondheidskenmerken positief. In het exterieur 
vallen zijn 108 Uier, 108 Beenwerk en 108 Totaal 
Exterieur op.

SUMMERLAKE heeft het uitstekend gedaan, en 
daar zijn we zeer over te spreken. In Duitsland 
kwamen er ruim 700 dochters bij en hij bleef 152 
RZG ondanks de basisaanpassing van 5 punten. In 
Nederland steeg hij 2 puntjes en handhaafde Sum-
merlake zich met beste gehalten makkelijk in de 
top 10. In Duitsland scoort Summerlake 119 voor 
de benen, in de USA zelfs +2.12 en in Nederland 
blijft Summerlake op 101 steken. Zijn dochters 
blijken makkelijke producenten zonder opsmuk, 
met zijn lichte kalveren is Summerlake van alle 
markten thuis.

NUBERON blijft het zeer goed doen en is ten op-
zichte van zijn decembercijfers zelfs weer 20 pun-
ten NVI gestegen, en staat nu op 233 punten NVI.
Zijn productiecijfers blijven fenomenaal met 776 
kg melk, +0,46 vet en +0,24% eiwit, waarbij hij 
in kilogrammen melk licht is gedaald, maar in de 
gehalten is gestegen.De NVI winst boekt hij door 
70 dagen levensduur toe te voegen aan zijn totaal 
en een puntje winst op klauwgezondheid, waar-
voor hij nu 105 scoort.Tevens boekt hij een puntje 
winst op zowel frame (105), type (105) en been-
gebruik (101). Zijn totaal exterieur blijft staan op 
106. Waarschijnlijk doordat de stier veel gebruikt 
wordt, en als super bevruchter ook meer wordt in-
gezet op reeds bekende “probleemkoeien”, is zijn 
bevruchtingscijfer gedaald naar +3. 

REWOOD MAN (Yearwood x Lighthouse x Ac-
curate) debuteerde tijdens de decemberdraai en 
verbeterde zich met 18 punten tot 317 NVI in de 
aprildraai. Hij vererft 1286 kg melk met +0,33 
vet en +0,31% eiwit, resulterend in een Inet van 
516, hetgeen hem tot een waar productiekanon 
maakt. Ten opzichte van december boekte ook Re-
wood Man een winst van 50 dagen levensduur en 
een puntje winst op klauwgezondheid (104). Voor 
dochtervruchtbaarheid soort hij 105.Door de nieu-
we berekening van frame boekte hij een winst 
van 4 punten op dit kenmerk (105) en steeg hij 
2 punten totaal exterieur naar 107.Rewood Man 
vererft gemiddeld ontwikkelde koeien, met goe-
de verhoudingen (103 hoogtemaat, 101 voorhand, 
103 inhoud, 103 kruisbreedte), zoals men die mo-
menteel graag ziet.Tevens vererft hij koeien met 
een gemiddelde beenstand (100 beenstand zij) 
en langere spenen (105 speenlengte) hetgeen 
momenteel ook veel gevraagd wordt.Daarnaast 
vererft hij A2A2 en kappa Caseïne B/B en komt hij 
binnenkort ook gesekst beschikbaar voor een prijs 
van €54,-. Rewood Man heeft aAa code 342.

ALTATOPSHOT is een van de hoogste NVI stieren 
in Nederland met positieve gehaltes en 602 voor 
levensduur

ALTASWAG een stier met +1000 kg melk en 
0.41%vet en pinkenstier +3 voor conventioneel en 
+4 voor gesekst sperma

ALTAZAREK een stier met veel melk en positieve 
gehaltes AltaZarek heeft +2 voor conventioneel 
en +3 voor gesekst sperma

ALTALIAISON een stier die geen fouten heeft, 
een mooie inseminatie stier een echte pinkenstier.

U I T G A V E  M E I  -  2 0 2 2

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl

Onze mensen:
Wietze Jonker  06 - 2296 1404

Arjen Agricola  06 - 3007 7152

Jan Lammert Bakker  06 - 1021 9819

Wilfred de Jager  06 - 1926 8617

Jan Dijkstra 06 - 5393 0199

Sander Hoogenberg 06 - 4271 6632

Jan Pieter Hielkema 06 - 3834 3971 

Opgavelijn 0516 - 49 21 46

Kantoor 0516 - 49 14 92
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Nieuw op onze kaart wordt de stier REQUIN (Gitar 
x Helix x Epic), die debuteert met 261 punten NVI. 
Requin is een echte melkstier met 1377 kg melk, 
+0,27% vet en +0,07 eiwit met goede gezond-
heidskenmerken en zeer fraai exterieur. Hij scoort 
107 totaal exterieur met 102 voor de benen en 
106 klauwgezondheid. Hij fokt dochters met veel 
breedte in het skelet die voorzien zijn van uitmun-
tende (robot)uiers.Op de onderbalk kent hij nau-
welijks minpunten en vallen met name de scores 
van 105 voor kruisligging en 102 voor speenlengte 
op.Requin is met een score van 110 voor melkro-
bot index uitermate geschikt voor robotboeren. 
Hij heeft aAa code 324 gekregen  

Extra het vermelden waard is BLOWTORCH, meer 
en meer, weten we wat we van BLOWTORCH-doch-
ters, mogen verwachten, gezien zijn stijgen-
de fokwaarden. Hij drukt zijn stempel op het 
gebied van productie, gezondheid en kracht. 
BLOWTORCH-dochters blijken, naast zeer produc-
tief (ruim 1000 kgM met zeer hoog % Vet (+0,32) 
en tevens positief eiwit % (+0,03)) ook gezond en 
vruchtbaar. Hij koppelt een positieve melksnel-
heid (102), aan een topscore voor celgetal (111). 
De frames zijn breed en voorzien van een goede 
conditie (102), voor dochtervruchtbaarheid (107) is 
hij een topper binnen het ras.

De pinkenstier SEVILLE blijft zich ook elke draai 
verbeteren. Nu nog meer Nederlandse dochters 
zijn gekeurd, zien we een stijging in zijn exteri-
eurprofiel. Ook hier zien we kleine koeien die 
een mooi balans hebben in het frame. Een mooie 
melkplas en goede gehalten zorgen voor meer dan 
100 kg vet en eiwit. Met ook nog een goede secun-
daire kenmerken is deze stier een echte allrounder. 
Seville is gecodeerd met een 456 aAa-code. 

SASSAFRAS Deze stier is altijd ingezet vanwege 
zijn foutloze onderbalk en een hele dikke melk. 
Dit is iets wat we nog steeds zien in zijn Ameri-
kaanse fokwaarden, maar gelukkig nu ook in zijn 
NVI-fokwaarden terugkomt. Hij heeft hier een stij-
ging doorgemaakt van 29 NVI. Dit doet hij vooral 
op zijn exterieur waar hij op alle kenmerken stijgt. 
In zijn onderbalk zien we koeien die niet groter 
worden maar vooral heel veel balans in het frame 
laten zien. Dit combineren ze met mooie brede, 
helende kruizen

PERSONEELSWIJZIGING
We willen Klaas Poelman enorm bedanken voor 
de ruim 15 jaar dat hij voor TellusTigra gewerkt 
heeft . Klaas was toe aan een nieuwe uitdaging en 
is per 1 april bij zijn nieuwe werkgever begonnen. 
Hierdoor komt Wietze ons team versterken 

Ik ben Wietze Jonker woon in Jubbega en ben 
getrouwd met Miranda. Wij hebben een dochter 
Dian. Ik heb in het verleden altijd op melkveebe-
drijven gewerkt. Nu melk ik nog een aantal uren 
in de week. Daarnaast werkte ik als grondwerker. 
Mijn hart ligt in het boerenleven en ben blij dat ik 
nu de uitdaging aan mag gaan om als inseminator 
bij Tellus Tigra te gaan werken. Ik heb er zin in!!!

Groeten Van Wietze Jonker

De stier CRIMSON laat een mooie stijging van 48 
punten NVI zien. Deze stier hadden wij al vroeg 
gespot. Zoals zijn naam al doet vermoeden stamt 
hij af van Larcrest Ramos Crimson, dochter van 
de bekende Shottledochter Larcrest Cosmopoli-
tan. De stier heeft nu ook zijn eerste Nederlandse 
dochters aan de melk die voorzichtig laten zien 
wat de stier vererft. Met een goede melkplas van 
meer dan 1200 liter melk en ruim dikke gehalten 
zorgt het totaal voor 95 kg vet en 49 kg eiwit. Dit 
combineert hij met bijna 400 levensduur dagen en 
goede gezondheidskenmerken. In zijn exterieur 
zien we mooie dingen. Met 102 hoogtemaat en 
101 voorhand zien we een beperkte hoogtemaat 
met nog wel een goede voorhand. Ook de kruis-
bouw is perfect. In het uierbeeld zien een goed 
aangehecht vooruier met lange spenen.

BELG BLAUW
Vekis Rebel, Vekis Poetin zijn gelijk gebleven en 
blijven onverminderd populair. Rebel scoort nu +3 
bevruchting, Poetin +1 bevruchting.

MENG BELG
Het mengsperma wint steeds meer aan populari-
teit! Vekis Plus 003 bevrucht erg best.
 
De specle parc stier EDWARD behoud zijn ge-
boortegemak van 149 op Belgisch Blauwe basis. 
Het aantal dochters voor geboortegemak neemt 
elke draai flink toe. Met de nieuwe toevoeging 
van dochters behoud Edward zijn geboortegemak 
cijfers van 149. Onderweg zien we mooie luxe kal-
veren met diverse aftekeningen. Edward blijft een 
super bevruchter met +5 

De monte bilarde stier LYON (Ubalm x Valfin) is 
met +72 NVI nu de nr. 2 dochtergeteste Mont-
beliarde van NL (en nr. 1 met 100% Montbeliar-
de-bloedvoering). Bij hem zien we met name een 
stijging voor Levensduur (nu +352 dgn) en hij 
heeft goede cijfers voor Vruchtbaarheid (106) en 
Beenwerk (101). 

REQUIN MOEDER NEW YORK
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