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Melkveehouders aan het woord over hun O Mandochters

O Mans in de praktijk
De superlatieven zijn niet van de lucht in de reacties die Nederlandse en Vlaamse lezers instuurden over de prestaties van de O Mandochters op hun bedrijf. Meerdere veehouders noemen
de Amerikaanse stier O Man met zijn productieve en gezonde dochters zelfs de redder van het
holsteinras. Een overzicht van de ingezonden brieven, foto’s, faxen en mailtjes.
Het fenomeen O Man
Dat een stier zo’n stempel zou
kunnen gaan drukken op de fokkerij werd onmogelijk geacht, maar
O Man bewijst het tegendeel. Toen
hij zijn eerste fokwaarde kreeg, was
er geen twijfel over zijn productiefokwaarde, maar wel over zijn Amerikaanse exterieurindex van 0,58. Het
stuitte bij veel fokkers op weerstand,
want na één basisaanpassing zou hij
wel eens een negatieve exterieurfokwaarde kunnen krijgen.
Maar O Man had zijn tijd mee. De
woorden robuustheid en levensduur
deden hun intrede en als er één stier
was die robuuste, productieve koeien
kon geven die lang zouden blijven lopen, dan is het wel O Man.
Ik had zelf geen O Mandochter die
compleet was, dus ben ik op zoek gegaan om er een te kopen. Ik vond er
een in België met de afstamming
O Man x Durham (VG 89) x Pond-Oak
Ned Boy Margot (EX 95) en drie generaties met meer dan 3,50% eiwit.
Haar naam is Dukefarm O Man Malina, gefokt door Herman D’Hauwe uit
Sint-Lievens-Houtem. Ze werd ingeschreven met 86 punten en haar
hoogste dagproductie was op 250 dagen 35,2 kg melk met 3,59% eiwit. Ze
stond bij veel ki’s onder contract,
Dukefarm O Man Malina
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waaronder een ki-vereniging uit Amerika en Semex.
Ze spoelde heel best en toen haar merkers bekend waren, heeft CRV er nog 40
embryo’s bijgekocht, waaronder een
spoeling met Kylian om roodbont in de
stamboom te krijgen. Wij hebben nu zes
vaarskalfjes en tot nu toe gaan al haar
stierkalveren naar de ki. Het interessantste kalf is waarschijnlijk een Kylianvaarskalf met roodfactor en een nvi van 325.
JK Eder Holsteins, Jan Kolff, Woudrichem

Door O Man niet inkruisen
Door de goede eigenschappen van O
Man, zoals celgetal en makkelijke geboorten, is hij de redder van het holsteinras. Hierdoor hoeven we niet te
kruisen met andere rassen. Bovendien
scoren zijn zoons overal ter wereld ook
hoog voor goede eigenschappen. Daarom
hebben wij zelf ook twee O Manzoons op
ons bedrijf.
Kay Oosterling, Schagen

Ideale robotkoeien
Ik ben een zeer tevreden gebruiker van
O Man. Wij gebruikten O Man vrij vroeg
op ons bedrijf. De oudste dochter is ondertussen ruim vier maanden in haar
derde lactatie. Deze koe heeft een typische O Mankop, maar ze is vooral een
doordouwer wat melkproductie betreft.
Op basis van economisch jaarresultaat
(ejr) is ze, voor zover ik kan nagaan op de
website van CRV, bij jaarstatistieken de
hoogst scorende tweede-lactatie-O Mandochter in Vlaanderen en Nederland.
Keur Quit is haar naam en ze produceerde in haar tweede lactatie in 357 dagen
17.326 kg melk met 3,63% (630 kg) vet
en 3,49% (605 kg) eiwit met een tussen-

kalftijd van 406 dagen. Dit resulteerde in
een ejr van 3546. Haar moeder is een
Turbo 2-dochter en haar grootmoeder
een Fataldochter. Beide scoorden hoog
voor eiwitgehalte. De moeder daarvoor,
een Bellwooddochter, was zeer melkrijk.
De combinatie met O Man verenigde
blijkbaar het beste van de drie moeders.
Keur Quit werd door de inspecteur van
CRV onlangs als derdekalfskoe opnieuw
ingeschreven. Haar score voor algemeen
voorkomen steeg van 80 naar 82 punten.
Hierbij valt vooral op dat ze ondanks de
enorme melkdrang haar score voor uier
wist te verhogen van 77 naar 80 punten.
Haar beenscore bleef onveranderd hoog
met 84 punten.
Als robotmelker spreekt O Man mij vooral aan omdat de achterspenen redelijk
ver uit elkaar staan. Dat merk ik ook bij
de twee andere O Mandochters die ik
melk, een tweedekalfs en een vaars aan
het einde van de lactatie. Bij het jongvee
staan nog verschillende dochters van
deze stier die erg beloftevol lijken. Ook
op dit moment gebruik ik de stier nog
steeds. Waarom zou ik de zonen gebruiken als de vader, waarvan ik perfect weet
wat ik er van mag verwachten, nog beschikbaar is?
Keur Holsteins, Marcel Heylen, Geel

Probleemloos en sterk
Ik heb drie oudmelkte tweedekalfs
O Mandochters aan de melk die ik ooit
als drachtige vaars heb gekocht. Hun gemiddelde tweede lijst is in 305 dagen
12.400 kilogram melk met 3,40% eiwit
en 114 lactatiewaarde met 83 punten
voor algemeen voorkomen.
Het zijn rondom probleemloze, sterke
koeien met een functioneel exterieur.
J. v.d. Hengel, Bunschoten

O Mans hebben iets aparts
Op ons bedrijf zijn O Mandochters geweldige melk- en sterke exterieurkoeien. We
hebben er nu dertien aan de melk, waarvan twee derdekalfskoeien, met een gemiddelde lactatiewaarde van 111. De
O Mankalfjes zijn dikwijls klein en worden makkelijk geboren. Ze drinken zeer
goed en groeien enorm, zodat ze als vaars
goed ontwikkeld zijn. O Man brengt erg
veel kracht in de koeien en ze hebben
goede, droge benen. Het zijn fanatieke
vreters en herkauwers. Ze zijn breed en
hebben grote koppen. De achteruiers zijn
wat laag aangehecht, maar ze hebben een
zeer goede uierkwaliteit en zowel voor als
achter een goede speenplaatsing. We gebruiken O Man daarom vooral (volgens
triple A) op melktypische koeien, zoals
dochters van Kian, Rudolph en Delta Stilist. Ook bij het jongvee loopt nog een
flink aantal O Mandochters waar we veel
verwachting van hebben.
De O Mans, ze hebben iets aparts.
Mts. Hendrikx, Diessen

Circa 35 O Mandochters
Voor ons is O Man de ideale stier als het
gaat om makkelijk koeien melken en
melk produceren uit veel ruwvoer. We
hebben hem dan ook veel gebruikt en er
zijn op ons bedrijf circa 35 nakomelingen
aanwezig, waarvan er tien aan de melk
zijn. Vijf hebben nu één of twee lijsten afgesloten met gemiddeld lactatiewaarde
111 en 85 punten voor algemeen voorkomen. Bij ons zijn de O Mans erg wisselend
in frame, maar zeer uniform in productieverhoging, celgetal- en vruchtbaarheidverbetering en makkelijke geboorten. De benen zijn gemiddeld en de uiers
zijn prima werkbaar.
Onze beste O Mandochter is Batenburg
Ginster 845 uit de familie van de stieren
Batenburg Jorik en Batenburg Aldo. Ze
heeft nu twee keer gekalfd, is ingeschreven met 88 punten en produceert enorm
gemakkelijk. In haar tweede lijst produJoop Aalberts met Batenburg Ginster 845

ceerde ze in 281 dagen inmiddels 11.804
kg melk met 4,16% vet en 3,59% eiwit.
Van zo’n koe word je weer echt enthousiast en zie je dat er binnen de holsteinpopulatie nog veel mogelijk is.
Het fokkershart van mijn vader Joop Aalberts (76) begint sneller te kloppen door
O Man. Hij heeft me dikwijls op het hart
gedrukt om de hele veestapel met O Man
te insemineren, omdat er geen enkele
stier de afgelopen jaren is geweest die zoveel pluspunten heeft.
Peter Aalberts, Giethoorn

Weinig werk aan O Mans
Wij hebben zeventien dochters van
O Man aan de melk. Ze variëren van eerste- tot en met vierdekalfs en er komen er
nog ongeveer acht bij. Ook hebben wij
O Manzonen al in de proefperiode gebruikt. Over zowel O Man als zijn zonen
zijn wij zeer tevreden.
Even wat cijfers. Onze gemiddelde productie: 305 9940 4,39 3,49. De dochters
van O Man zitten gemiddeld op 110 lactatiewaarde en ze worden ook snel weer
drachtig. Het gemiddelde celgetal van de
zeventien dochters is 38 en ons bedrijfscelgetal is 140.
Het exterieurgemiddelde is ruim 82 punten. Het zijn goed ontwikkelde, sterke
koeien met veel breedte, zeer goede klauwen en goed bruikbare uiers. Koeien waar
je weinig werk aan hebt. Bij ons is dit zeer
belangrijk, zeker bij deze melkprijs, waarbij je zult moeten besparen op de (loon-)
kosten.
Onze conclusie is dat O Man ons brengt
wat fleckviehmensen ons beloven, maar
dan met 3000 liter melk meer en met
goede gehalten.
Arent de Weerd, Bruchterveld

Redder van het holsteinras
In de laatste jaren dat ik veehouder was,
heb ik O Man ook gebruikt. Vanwege de
korte draagtijd werden de kalveren eerder geboren dan verwacht. Ze waren beste drinkers en deden als jongvee iets dikker aan. Als vaars kalfden ze ook weer
vlug af, waarna ze heel gemakkelijk veel
produceerden en bovendien super vruchtbaar bleken. Nadat we ons bedrijf hadden
beëindigd, zijn de O Mandochters op zes
verschillende bedrijven terechtgekomen.
Op elk bedrijf pieken ze met een lactatiewaarde boven de 125. Ze scoorden allemaal 85 punten of meer.
Daarnaast is ook de naar CRV verkochte
stier Himster Miracle bijna fokstier ge-

Himster Hiltsje O. 66, volle zus van Miracle

worden. O Man is volgens mij de redder
voor de vruchtbaarheid van het holsteinras. O Man vererft niet alleen een goede
vruchtbaarheid, maar is ook een verbeteraar van gezondheidskenmerken. Hij
blinkt uit in geboortegemak, levensduur,
en uiergezondheid. Daarbij vererft hij een
functioneel exterieur met behoud van
conditie gedurende de lactatie. O Mans
komen bij wijze van spreken de lactatie
door met twee vingers in de neus.
Aan de kwaliteiten die ik hierboven
noemde, ontbrak het de laatste jaren nogal eens. Momenteel adviseer ik als paringsadviseur bij mijn klanten vaak om
O Manzonen mee te laten draaien in het
paringsadvies.
Auke Landman, Offingawier

Oog in oog met O Man
Onze Diepenhoek Mona Lisa 4 (AB 87) behoorde tot een van de eerste O Mandochters die in Nederland afkalfden. Ze is een
O Mandochter uit K&L Miracle (v. Jocko)
uit de Mona Lisafamilie van Klaus Niermann uit Duitsland. Uit deze familie
stamt ook de Duitse fokstier Jobert. Mona
Lisa 4 is de zevende stiermoeder op rij. Ze
maakte een geweldige eerste lijst met in
305 dagen 10.858 kg melk, 4,06% vet en
3,73% eiwit en lactatiewaarde 147. Charlie Will van Select Sires kwam naar Nederland om haar en andere O Mandochters te bekijken. Ze werd goed bevonden
en haar embryo’s gingen naar Amerika.
Will nodigde ons uit om O Man zelf te komen bekijken. Deze uitnodiging sloegen
we niet af en zo stonden we in de zomer
van 2007 oog in oog met de legende
‘O Man’.
Ook was Mona Lisa stiermoeder voor geheel Europa en voor Japan. Ze is achttien
keer voor contracten gespoeld. Daarna
hebben we haar drachtig gemaakt en inmiddels heeft ze na 1200 dagen droogstand opnieuw gekalfd. Ze produceert alweer best. Ze is inmiddels genoomgetest
in Amerika en heeft een GTPI van 1960.
Haar zoon van Ricky, Diepenhoek Jury, is
al ingezet als genomicproefstier bij CRV.
Ook haar vrouwelijke nafok laat nadruk-
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Als vaars geen topper

Martien en Marianne Adriaans poseren
bij O Man

kelijk van zich horen en meerdere
dochters zijn inmiddels stiermoeder,
zoals Mona Lisa 25 (v. Ramos). Ze is
momenteel de meest gecontracteerde
koe in onze Diepenhoekstal. Niet verwonderlijk, want ze is de nummer 1
GTPI Ramosdochter van Europa met
een GTPI-fokwaarde van 2157. Haar
voorspelde 305 dagenproductie: 2.01
305 11.194 3,92 3,55 lw 133.
Diepenhoek Holsteins, Martien en
Marianne Adriaans, Someren

Stiermoeders
Ik melk twee volle O Manzussen: Biesheuvel Javina 3 en Biesheuvel Javina
5. Beide dieren zijn afkomstig uit een
pinkenspoeling met O Man van Biesheuvel Javina, een Dustin met 88 punten. Over de O Manzussen is eigenlijk
niets negatiefs te zeggen (of misschien
dat ze alleen iets beter hadden mogen
spoelen). De positieve eigenschappen
zijn er veel meer. Het zijn beide superbeste melkkoeien met veel melk, zeer
hoge gehaltes en met 84 en 87 punten
prima exterieur. Verder zijn het zeer
probleemloze koeien met een uitstekend karakter. Beide zijn stiermoeder
in diverse landen. Ik gebruik nu geen
O Man meer omdat ik zeer veel embryo’s aan het inzetten ben uit de nafok van de O Mans. Van de O Manzonen gebruik ik Garrett en Cricket.
Arjan Verploeg, Buurmalsen
Biesheuvel Javina 3
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Wij hebben reeds elf O Mandochters aan
de melk. Vijf daarvan hebben we verkocht, thuis en op de CRV-veiling in Aalter. De verkoopprijs was telkens zéér
goed. Er was en is duidelijk vraag naar
O Mandochters. Het zijn ook beste koeien. Als vaars had ik er misschien iets
meer van verwacht, gezien alles wat ik er
op voorhand van gelezen had. De vaarzen
zagen er niet echt melktypisch uit. De
ribben waren naar mijn gevoel iets te
rond en de uier te diep.
In het begin van de lactatie waren het bovendien geen toppers. Ze gaven in het begin van de lactatie minder melk dan andere gekalfde vaarzen, maar ze houden
wel stand tot het einde van de lactatie.
Ondertussen hebben we ook al verschillende kleindochters van O Man aan de
melk en die geven wel vanaf het begin
van de lactatie véél melk. Bij het stieradvies werd vooral rekening gehouden met
de uierdiepte. De combinatie met Zorly
werkte op drie vaarzen zéér perfect.
In het algemeen geven de O Mans veel
melk. De oudste is nu in de derde lactatie.
In de eerste lactatie gaf ze 10.043 liter
melk in 281 dagen met lactatiewaarde
114 en in de tweede lactatie 15.383 liter
melk in 330 dagen met lactatiewaarde
126. Tot op heden hebben we nog weinig
tot geen uiergezondheidsproblemen met
de O Mans, wat ook heel belangrijk is.
Stefaan en Inge Lanszweert-Vereenooghe,
Aartrijke

Lichamelijke laatrijpheid
We hebben drie O Mankoeien aan de
melk (gehad). Helaas is er alweer een gesneuveld door een zware blessure bij een
valpartij. De eerste, die nu inmiddels in
de tweede lactatie is, geeft iets bovengemiddeld en wordt snel drachtig. Ze is
rond en wat vlezig en heeft een goede
uier en goede benen. De derde werd heel
slecht drachtig en kalfde over de drie jaar
af. Ze geeft ondergemiddeld melk, is ruim
en ook wel open gebouwd met toch nog
meer bespiering dan de gemiddelde koe
hier. Ze heeft daarnaast een zeer goede
uier en matige benen. Dit zijn maar drie
dochters en dat is te weinig om conclusies aan te verbinden.
De ware fokkracht van een stier kan trouwens pas beoordeeld worden als er ook
flinke aantallen derde-, vierde- en vijfdekalfskoeien in productie zijn. Zeker als je
de nvi-waarde betrouwbaar wilt hebben,
juist omdat daar wegingsfactoren in meespelen die pas op latere leeftijd zichtbaar

worden, zoals levensduur en laatrijpheid
in productie.
En dan is er ook nog de lichamelijke laatrijpheid. Het zogenaamde uitzwaren gedurende meerdere lactaties en toch jeugd
blijven uitstralen. Op latere leeftijd moeten koeien over vitaliteit en capaciteit beschikken om de progressie in de productie vol te kunnen houden en gezond te
blijven. Bij O Man tekent zich hierbij wel
een positief beeld af, al zie je dat zijn dagen levensduur toch al wel een tikje hebben gekregen.
De zeer vlotte geboorte van de O Mankalveren is wel overduidelijk en zeer handig.
De kalfjes zijn wel wat kwetsbaarder in
de eerste weken dan de wat zwaardere
kalveren. We moeten er nog aan wennen
dat je de koeien die drachtig zijn van
O Man eerder moet droogzetten. Het is al
meermalen gebeurd dat het kalfje zo snel
geboren werd dat de koe geen uier had
gemaakt. Dat resulteerde in een heel matige daaropvolgende lactatie.
Verder nog de spermaprijs, als je die meerekent in de nvi, dan krijgen we een nieuwe nummer 1.
Albert Stoker, Nijbeets

Onopvallende koeien
Op ons bedrijf Graskamp Holsteins hebben we drie O Mandochters die alledrie
stiermoeder zijn voor CRV. Het zijn onopvallende koeien die prima produceren en
over een functioneel exterieur beschikken. Ze sluiten daarmee dus erg goed
aan bij de behoeften van de moderne veehouder.
De drie O Mandochters zijn Abeni, Magnolia en Raisa. Abeni (AB 86) heeft zonen
van Ramos en Jardin bij CRV. Magnolia
(AB 85) heeft een Mascolzoon die al generatiestiervader is bij CRV. Magnolia zelf is
een dochter van Delta Mieke, de volle zus
van Delta Paramount. Ten slotte heeft
Raisa (AB 83) zonen op wacht staan bij
CRV van Lucky Mike en Support.
Luc en Jo Haesen, Dilsen
Magnolia

