Terug van wegge weest
Ricecrest Southwind Kaye is met stiervaders Bolton en Stol Joc weer in beeld
Wat maakt dat een fokkoe gewild is? Soms moet de tijd een beetje
meewerken. Bij de productieve koefamilie van Southwinddochter Kaye
werkte de tijdgeest aanvankelijk niet mee. Dat verandert met de fokstieren Bolton en Stol Joc. Beide zijn internationaal stiervader.
ode dat Kayes zonen Ricecrest Lantz (v.
Luke) en Ricecrest Marshall (v. Mandel)
hoge ogen gooiden in de Amerikaanse
TPI-lijsten. Lantz heeft de koppositie ooit
bezet, Marshall werd internationaal stiervader, maar beide blijken achteraf tekort
te schieten in exterieur en duurzaamheid.
Hetzelfde geldt voor hun halfbroertjes
Brett (v. Bellwood) en Terry (v. Top Gun).

Niet de laatste luxe

Van boven naar onder:
Sandy Valley Blessing (v. Convincer),
moeder van Sandy-Valley Bolton
Idevra Ramos Etrusca (v. Ramos), Europees
talent uit Kayefamilie

H

et verhaal van Southwinddochter
Ricecrest Kaye begint aanvankelijk
droevig. De belangstelling die ze in de jaren negentig genoot, is begin deze eeuw
niet verzilverd met betekenisvolle fokstieren. Ricecrestfokkers Fred en Dale
Rice hebben naar hun filosofie veel ingezet op productie en combineerden de populaire koefamilie met stieren die achteraf gezien ongelukkig scoorden voor
gezondheidskenmerken. Dale: ‘De opkomst van gezondheidskenmerken heeft
de belangstelling voor de familie geen
goed gedaan. We proberen nu met ander
bloed, met name via Shottle en O Man,
terug te keren naar het succes met Kaye.’
Met dit succes doelt Dale Rice op de peri-
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Toch is het verhaal van Ricecrest Kaye
minder sip dan het lijkt. Want uit haar
nageslacht staan op dit moment twee
stieren behoorlijk in de belangstelling.
Beide zijn internationaal stiervader. Op
de eerste plaats is dat Sandey-Valley Bolton (omgerekend 156 nvi en 113 totaal
exterieur) en in zijn schaduw Stol Joc (200
nvi en 108 totaal exterieur). Bolton doorbrak in 2005 als eerste stier brutaal de
barrière van 2000 TPI. Op dit moment
staat de productietopper op de vierde
plaats, achter Shottle, O Man en Ramos.
Edwin Bogaard vertelt namens importeur
Ingenieursbureau Heemskerk dat het
sperma dat ABS van Bolton beschikbaar
stelt voor de Nederlandse markt (vorig
jaar 2500 doses) volledig verkocht wordt:
‘Bolton is een topper in exterieur en dat
is bijzonder door zijn afstamming met
Hershel en Convincer. Toch blijven de cijfers na zes of zeven draaien stabiel; hij
heeft nu 110 dochters in zijn exterieurfokwaarde, dat is best extreem voor Amerikaanse stieren. De sterke uier- en framevererving komen denk ik niet uit de
Kayefamilie achter Bolton. Kaye was een
echte Southwind, een brede, stevige koe,
maar niet met de laatste luxe.’
De tweede stier die de Kayefamilie weer
terugbrengt in de belangstelling is de

Franse Stol Joc, de late Jockozoon die zich
kenmerkt door een allround verervingspatroon. Naast de twintig Boltonzonen
die HG inzet, krijgt Stol Joc een tiental
kansen als stiervader: ‘We hadden de insteek te stoppen met de Jockozonen,
maar Stol Joc komt uit een Manfred en is
in Frankrijk toch een van de hoogste Jocko’s. Manfred zorgt voor goede secundaire kenmerken’, verklaart HG-foktechnicus Henk Buijs.

Doorspekt met productiekracht
Van de herwonnen belangstelling even
terug naar de stammoeder Ricecrest
Southwind Kaye, die zelf nooit meer dan
87 punten kreeg. ‘Ze stierf in 1998 en was
een koe die melktype en kracht goed
combineerde. Ze was misschien niet de
meest stijlvolle koe, maar ze had wel
goed beenwerk en een goede uier’, omschrijft Dale Rice de stammoeder, die als
vijfjarige in 365 dagen 17.894 kg melk
met 4,1% vet en 3,4% eiwit produceerde.
De gebroeders Rice hebben veel van haar
nazaten verkocht. ‘Ik telde bij onze laatste veiling in september dat er van de
125 veilingnummers 55 dieren verwant
waren aan Kaye.’ De meest benutte koe
uit haar nageslacht is Boltons moeder
Sandy Valley Blessing (v. Convincer). Greg
Bauer, mede-eigenaar van het Amerikaanse bedrijf Sandy Valley uit Wisconsin, kocht haar in 1998 als pink voor
achttienduizend dollar. In haar eerste
lactatie produceerde ze in 365 dagen
18.579 kg melk met 4,1% vet en 3,4% eiwit: ‘De productiekracht van Kaye sprak
me aan en we wilden graag iets kopen
uit een nieuwe familie. Blessing is een
erg lange, diepe koe; ze heeft een prachtig frame en een sterke uier en sterke

benen.’ Blessing kreeg 35 stiercontracten, met Bolton als schot in de roos: ‘Het
is voor een stier die meer dan 2000 kilogram melk vererft erg knap zo hoog te
scoren voor uier’, vertelt Bauer.
Blessing staat nog steeds op Sandy Valley.
Haar 87 punten Stormaticdochter Banae
(geboren in 2003) neemt het stokje over
als populaire stiermoeder. Ze is acht keer
gespoeld en leverde veertig embryo’s van
onder meer Shottle, Jenny Lou, Toy Story,
Jed Stream, Baxter en Roumare.

Kayebloed in Europa
Volgens Jan de Vries van Diamond Genetics is het niet helemaal terecht dat de
Kayefamilie is ‘afgeserveerd’: ‘De familie
geeft door waar ze goed in is: productie.
Als je stieren gaat rangschikken op puur
productie, dan komen haar nakomelingen consequent in de bovenste regionen
uit. Maar verwacht niet dat je uit deze familie een Madisonkampioene fokt.’ De
Vries is positief over het hoge slagingspercentage van de ingezette proefstieren. Dat
het intussen niet meer louter productie is
waarmee een fokstiercarrière in het verschiet ligt, weet ook De Vries. ‘Dat de
trend verandert, daar kunnen stieren
niets aan doen. Maar met Bolton en Stol

Stammoeder Ricecrest Southwind Kaye (v. Southwind)
Joc zijn de Kayes toch een familie die weer
aan de top staat.’
Met die wetenschap is De Vries op zoek
gegaan naar een nieuwe donor uit de familie en vond die in de vorm van Idevra
Ramos Etrusca. Deze Italiaanse 87 punten
Ramosdochter brengt via haar vader duurzaamheid in de pedigree. Tussen de 90koppige veestapel bij Jan Brummelhuis in
Laren produceerde ze in haar eerste twee
monsternames 45 kg melk. ‘Die melkdrang heeft ze van de Kayefamilie en van
moedersvader Addison. Haar grootmoeder is een dochter van Manfred, die als
vader van O Man graag gezien is in de pedigree.’ De Vries doelt op Manfreddochter
Excelgene Manfred Brooke. Haar grootmoeder is een volle zus van de grootmoeder van O Zone, de moeder van Stol Joc.
Nog één aan Kaye verwante koe willen

Dale Rice en Jan de Vries voor het voetlicht brengen. Ricecrest Terry Tory is de
93 puntenkoe die via Kayes zus Amy de
aandacht verdient. Terry Tory staat op
Sandy Valley, wordt volop gespoeld en is
een kleindochter van Amy. Ze is ingeteeld
(vader Tesk Terry is een zoon van Blackstar Fay, een Blackstardochter van Kaye)
en produceerde op zesjarige leeftijd in
365 dagen 22.154 kg melk met 3,9% vet en
3,2% eiwit.
De Vries: ‘Die koe gaat stieren maken, ze
heeft al dertig zonen bij verschillende ki’s
staan en is een van de belangrijkste fokkoeien van Amerika. Haar September
Stormdochters staan intussen volop onder contract.’
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