K O E FA M I L I E

Via Durham beste genen van Dellia gekoppeld met Regancrest B-familie

Een Barbie in holsteinland
Jarenlang stond de B-familie in de schaduw van Snow-N Denises
Dellia op Regancrest. Veelvuldige paringen met Durham brengen
de kracht van beide fokfamilies nu samen. Regancrest-PR Durham
Barbie fungeert als spilfiguur van de huidige B-generatie.
tekst Annelies Debergh

H

et is naast de familie van Snow-N
Denises Dellia de belangrijkste koefamilie op het Regancrestbedrijf van de
familie Regan in Waucon, gelegen in de
Amerikaanse staat Iowa. Door het succes van Dellia echter bleef de ‘B-familie’
lange tijd op de achtergrond.
‘De interesse voor Dellia zette de B-familie in de schaduw.’ Aan het woord is
Frank Regan, fokkerijspecialist en medeeigenaar van Regancrest. ‘We hebben in
de beginjaren nooit echt uitgebreid met
de B-familie gewerkt. Toch wisten de nakomelingen zich telkens opnieuw in de
belangstelling te werken.’
In de huidige Regancrest-melkveestapel
van 550 koeien krijgt de B-familie na al
die jaren wel de erkenning die ze ver-

dient. ‘We zijn nu al aan de zevende generatie op het bedrijf en de familie doet
het telkens weer goed’, zegt Frank Regan. ‘Bij de nakomelingen komen de
prima uiers en het fraaie melktype altijd
weer terug.’

Meer dan zeven generaties
De pedigree van de B-familie op Regancrest gaat terug tot de jaren zeventig.
‘De stammoeder kochten we op een veiling in Wisconsin’, blikt Frank Regan terug. Een specifieke reden voor de aankoop was er niet. ‘De koe imponeerde
ons. Maar toen we kort daarop Dellia
kregen, verdween de B-familie weer in
de kast.’
Combinaties met de betere verervers uit

Regancrest-PR Durham Barbie (v. Durham), 92 punten
Productie: 2.06 305 11.662 3,5 3,1

het verleden – onder andere Chairman,
Chief Mark en Aerostar passeerden de
revue – brachten de B-familie generatie
na generatie op excellent niveau. ‘We
werken nu al met zeven, wellicht zelfs
acht generaties koeien uit de B-familie.
Iedere keer opnieuw blijken het melkrijke koeien met mooie, duurzame uiers en
imponerende frames.’
Met Blackstarzoon Ked Juror legde Frank
Regan nieuwe bouwstenen. ‘Juror is het
type stier waar wij van houden. Juror
combineert goede productiecijfers met
een prima score voor totaal exterieur.
Die balans vinden wij erg belangrijk.’
De enige spoeling met Juror gaf in 1996
aanleiding tot de CRI-fokstier Regancrest
Juror Bond, die zich vooral ontpopte als
een echte framevererver. Indrukwekkende maten waren ook het handelsmerk van Regancrest Juror Brina, een
dochter uit dezelfde Jurorspoeling als
Juror Bond.
Brina kreeg 92 punten voor haar fraaie
exterieur. De Jurortelg bleek daarenboven productief met een tweede lijst van
15.772 kg melk met 3,6% vet en 3,0% eiwit in 305 dagen. Frank Regan: ‘Brina
was erg groot en voorzien van open ribben, opvallende breedtematen en veel
diepte. Met ruim een meter zestig was ze
een van onze grootste koeien.’
Met het gebruik van Regancrest Durham
bij de spoelsessies op Regancrest Juror
Brina koos Frank Regan het zekere voor
het onzekere. ‘Durham was op dat moment erg populair en in combinatie met
de framekenmerken van deze Jurordochter leek Durham goed te passen’, zegt de
Regancrestfokker. ‘Dan kun je alleen hopen dat de puzzel mooi samenvalt en dat
de beste genen elkaar ontmoeten.’

Barbie volgt volle zus Bliss op
Uit een eerste spoeling met Durham
werden de 89 punten Regancrest Durham Bliss en de 92 punten Regancrest
Durham Bianca geboren. En wat verondersteld was, geschiedde. ‘Bliss maakte
als pink heel veel indruk. Ze wekte al
vroeg belangstelling bij bezoekers op ons
bedrijf.’
Durham Bliss werd als pink verkocht
aan Palmcrest Holsteins. Frank Regan
vertelt de geschiedenis met een wrange
smaak. ‘Bliss kreeg eigenlijk nooit de

22

V E E T E E LT

au g ustus

1/2

2010

Regancrest-RH Durham Bliss (v. Durham), 89 punten
Productie: 2.02 305 11.939 3,7 3,2

kans om zich ook als oudere koe te bewijzen. Net na haar tweede kalving kreeg
ze last van opstartproblemen en is ze afgevoerd.’
Een Mortyspoeling van Bliss gaf in Nederland aanleiding tot de 87 punten
Mesland ALH Morty Briann bij Jan Van
der Wal uit Wanswert, terwijl de 89 punten B Throne Britney bij Theo van Vliet
uit Nieuwlande loopt. Met Blitz, Outside
en Morty gaf Bliss aanleiding tot de stieren Palmcrest Blitz Blade, Breakout en
Monument. In totaal vertrokken een zestal zonen naar de ki.

Met Shottle beste combinatie
Zoals traditioneel het geval op Regancrest waren er meerdere spoelingen met
Regancrest Durham, zodat in juli 2001
ook Regancrest-PR Durham Barbie werd
geboren. ‘Als er een klik is met een bepaalde combinatie, dan vindt die op Regancrest altijd meerdere keren plaats’,

Regancrest Mark Chairman Bea
(v. Chief Mark)
Regancrest Aerostar Bert
(v. Aerostar)

Regancrest Juror Bond
(v. Juror)

Regancrest Juror Brina (v. Juror), 92 punten
Productie: 4.04 15,772 3,6 3,0

zegt Adolf Langhout van ALH Genetics.
Langhout kent de B-familie door en door
en werkte zowel met Bliss als later met
Barbie. ‘Barbie was pas populair toen zij
tweedekalfs werd, maar ik had als vaars
al met haar gewerkt. Barbie had meer
het type van de Jurormoeder. Ze had ook
de breedte en de kracht van Brina.’
‘Het zijn allemaal erg aansprekende
koeien met beste uiers’, gaat Adolf Langhout verder. ‘Als Barbie nog zou leven,
had ze in haar carrière zeker nog wel 95
punten gehaald. Koeien als deze blijven
door hun indrukwekkende frame en super uier op het netvlies staan.’
In haar korte leven – Barbie stierf aan
een infectie kort na de keuring in
Madison 2008 – toonde Barbie zich
productief met een eerste lijst van 12.120
kg melk met 3,9% vet en 3,3% eiwit in
305 dagen. ‘We houden van koeien die
productie en exterieur goed combineren’, vertelt Frank Regan over de productiecapaciteit van de B-koeien.
Productie en exterieur speelden destijds
ook een belangrijke rol bij de keuze van
de spoelpartners voor Barbie. Shottle,
Mac en Goldwyn waren de drie voor-

Regancrest Juror Brina
(v. Juror)

naamste partners van de Durhamdochter. ‘Meestal gebruiken we stieren die
al iets bewezen hebben. Shottle week
enigszins af van die visie, maar heeft in
mijn ogen wel het beste werk geleverd
op Barbie.’

Bewezen in vrouwelijke lijn
De 92 punten Regancrest Cinderella (v.
Champion) was een van de eerste Barbietelgen die in de kijker liep. Zij blijft nog
altijd een van de populairste dochters.
Cinderella stond aan de wieg van Shottledochter Chassity, eveneens goed voor
92 punten en met 1,5 miljoen dollar het
hoogste en veelbesproken veilingnummer op de International Intrigue Sale in
de VS. Ven Dairy Breesh, een Macdochter die via haar Shottlemoeder terugvoert op Durhamdochter Barbie, was officieel met 42.000 euro het duurste
veilingnummer op de Holland Masters
Sale eind juni.
In mannelijke lijn is de oogst aan Barbienazaten nog pril. Shottletelg Braxton
lijkt een eerste beloftevolle Barbiezoon,
maar ook kleinzonen uit Brizelda en
Brocade, beide Goldwyndochters, en uit
Barbara (v. Shottle) vertrokken naar talrijke ki’s in Noord-Amerika en Canada.
Misschien wordt met Barbie de geschiedenis van Dellia op Regancrest Holsteins
wel volledig herschreven. l
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