Functioneel en economisch

De Rith Chassee
(Novalis x Jabot)

Henk Buijs: ‘De Rith Chassee tre edt fokkerijwetten met voeten’
Hij stond tijdens zijn debuut in de schaduw van andere stieren en
heeft gedurende de afgelopen drie jaar nooit de meest aansprekende
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cijfers gehad. De Rith Chassee laat met zijn duurzaamheid echter zien
waarom hij nog steeds hoog in de nvi-lijst staat.
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B

oven de keukentafel in het huis van
Jos (62) en Nel (62) Peeters prijkt de
foto van de stier die hun koefamilie bekendheid heeft gegeven: De Rith Chassee.
De fokstier kent zijn moederlijn in de Tetjes die vanouds een hoofdrol opeisen in
de veestapel van Peeters. Meer dan de
helft van het huidige koppel draagt de
naam Tetje. ‘In 1975 hebben we de koeien
van de vader van Nel overgenomen en
toegevoegd aan onze veestapel’, vertelt
Jos. ‘Daaronder was Tetje 14, een dochter
van Hiltje N Adema, het begin van de Tetjes op ons bedrijf.’
Via onder andere preferente stammoeder
Tetje 28 werd Sunny Boydochter Tetje 47
de aanleiding voor de eerste foktechnische interesse. ‘De koe viel iedereen op’,
typeert Jos Peeters zijn favoriet. ‘Ze was
ruim ontwikkeld, krachtig en toch melktypisch. Ze had meer karakter dan gemiddeld, liep altijd voorop en kalfde exact
ieder jaar.’ Dit gaf Peeters voldoende aanleiding om haar als vaars niet te insemineren met een proefstier, zoals het testreglement voorschrijft. ‘Ik heb haar
geïnsemineerd met de destijds hoog doorgekomen Jabot. Dat resulteerde in vaarskalf Tetje 67, de moeder van Chassee.’

Betrouwbaar en duurzaam

Producenten pur sang

De Rith Chassee heeft met bijna drieduizend
dochters in Nederland en Vlaanderen de
maximale betrouwbaarheid van 99 procent.
Hij combineert een ruime melkplas met een
aansprekende eiwitvererving van +0,13 procent. De pinkenstier blinkt uit in de fokwaarde vruchtbaarheid (107). De uiervererving is
met 107 rondom goed. Chassee moet bij
voorkeur gebruikt worden op koeien met veel
kracht, een brede voorhand en rechte benen
van achteraanzicht.

Het handelsmerk van de Tetjes is overduidelijk de productiedrang. Bladerend door
de stamboom van Chassee realiseren alle
koeien in de moederlijn minimaal 110
lactatiewaarde in de vaarzenlijst. ‘De productievererving is echt diep in deze familie gefokt’, vertelt Jos. ‘Melk was altijd al
aanwezig en Sunny Boy en Jabot hebben
voor de gehalten gezorgd.’
Als pink is Tetje 67 gespoeld met Labelle.
Dit resulteerde in een vaarskalf en twee
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wat hakkig in achteraanzicht en worden
soms wat slordig gebruikt. Maar de kwaliteit en hardheid in klauw en hak is super.’
Peeters onderstreept de mening van Buijs.
‘Hoeveel koeien gaan er echt weg vanwege de benen? Als je klauwen netjes bijhoudt geven ze zelden problemen. Bovendien passen Chassees in ieder stalsysteem
en deze benen volstaan prima onder dit
lichte type koe. De duurzaamheid bewijst
hier de levensduur van de Chasseedochters. Dit zijn vitale koeien die blijven lopen. Wij hebben ruim vijftien Chassees
waaronder drie uit de proefperiode. Twee
lopen er nog op ons bedrijf en de derde
hebben we vorig jaar aan een andere boer
verkocht. Alle drie hebben ze al vijf keer
gekalfd. Ze zijn functioneel en economisch en dat is belangrijk. Elke fokkerij
die anders is als economische fokkerij is
een doodlopende weg.’

Toekomst voor Tetjes

Jos en Nel Peeters: ‘Chassees zijn vitale
koeien die blijven lopen’
stierkalveren die beide vanwege blad niet
ingezet konden worden. Na afkalven nam
HG de koe opnieuw onder contract, nu
met Novalis. Uit deze combinatie is Chassee geboren.
Henk Buijs kent als foktechnisch medewerker van HG de Tetjes door en door. ‘De
familie bestaat uit producenten pur sang
die het gemakkelijk aankunnen.’

De Rith Tetje 95 (v. Novalis), nichtje van Chassee
Levensproductie tot nu toe: 2150 dgn. 76.003 3,88 3,62
Het exterieur van de Tetjes toont weinig
oneffenheden. De grootmoeder van Chassee Tetje 47 kreeg 89 punten voor totaal
exterieur, zijn moeder 87 punten. In de
vererving van Chassee zit echter op dit
onderdeel de zwakke plek. ‘Dat wat een
koe laat zien en wat ze genetisch doorgeeft zijn twee verschillende dingen’, verklaart Buijs. ‘Daarnaast is de koefamilie in
foktechnisch opzicht nooit met een echte
exterieurstier gepaard.’

Hoge fokwaarde vruchtbaarheid
Chassee debuteerde drie jaar geleden in
de schaduw van andere stieren. De meeste hiervan zijn inmiddels onder hem verdwenen. Chassee overtuigt nog altijd met
aansprekende cijfers voor productie en
duurzaamheid. Zijn meest opvallende
kenmerk is zonder twijfel de fokwaarde
vruchtbaarheid. Met 107 werkt hij zich in
de top 10 voor vruchtbaarheid en hij heeft

daarbij ook nog eens de hoogste nvi. Peeters heeft er wel een verklaring voor. ‘Zijn
pinken zijn niet vet en dat komt de
vruchtbaarheid ten goede.’
Buijs is het eens met deze stelling. ‘De
Chassees zijn licht en gedurende de hele
lactatie arm bespierd, maar toch levendig
en ze ogen uiterst gezond. De kracht die
we graag in een koe zien heeft Chassee
niet, maar de duurzaamheid wel. Hij
treedt op meerdere punten de fokkerijwetten met voeten.’
Maar de realiteit moet niet uit het oog
worden verloren. Het exterieur van Chassee is niet aansprekend. Naast zijn prima
uiers en zelfs uitstekende achteruiers laat
de stier met een fokwaarde van 99 voor
frame en 98 voor benen op cruciale punten steken vallen. ‘Het zijn inderdaad niet
de meest fraaie koeien’, stelt Buijs, die
een flinke groep Chassees gezien heeft.
‘Neem bijvoorbeeld de benen. Die zijn

Holland Genetics heeft Chassee vanwege
zijn productie en duurzaamheid ook ingezet als stiervader. Buijs verwacht dat er
vijf zonen van hem met fokwaarden zullen komen. Hans Stålhammar van de
Zweedse fokkerijorganisatie Svensk Avel,
die hoge eisen stelt aan gezondheidskenmerken, noemt Chassee daarom de beste
Nederlandse stier met dochters in Zweden. De ki-organisatie test zeven zonen
van Chassee. De negenjarige stier, die nog
wekelijks sperma produceert, heeft ook
dochters in Duitsland en Amerika.
Sinds kort woont het echtpaar Peeters
niet meer op de boerderij. Die nu wordt
voortgezet door dochter Lisette en schoonzoon Adrion van Beek. Maar vol trots laat
Jos de jongste loten uit de Tetjes zien. Van
Novalisdochter Tetje 95, het nichtje van
Chassee, komt binnenkort een Jurmelzoon bij Alta met cijfers. De koe die op dit
moment het meest in de foktechnische
belangstelling staat is de excellente Sierradochter Tetje 119. Bij meerdere fokkerijorganisaties staan inmiddels stieren
van haar en ze staat nog steeds onder contract. ‘De Sierra is één van de beste stiermoeders die ik ken’, vertelt Henk Buijs.
‘In de combinatie met goede exterieurstieren hopen we uit deze familie een
stier te fokken met de duurzaamheid en
productie zoals Chassee die heeft, gecombineerd met een goede fokwaarde voor
exterieur.’
Florus Pellikaan
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