Classic krijgt we er krediet
Tirsvad Luke Classic in de schijnwerpers met zonen Juwel en Clapton
Ontelbaar zijn de aantallen embryo’s die uit de Deense Lukedochter
Tirsvad Luke Classic gehaald zijn. Toch blijft vandaag de dag de
fokfamilie vooral onder internationale ki-aandacht door haar
Patrontweelingdochters Claire en Clarissa uit natuurlijke dracht.

H

et begon allemaal halverwege jaren
negentig in de Verenigde Staten.
Het was de tijd dat steeds meer fokkers
overzeese genetica opspoorden en importeerden naar Europese bodem. Dat
virus had ook Søren Ernst Madsen, etspecialist en eigenaar van het Deense
melkveebedrijf Tirsvad Holsteins, in
Brædstrup gebeten. Op zoek naar Eltonbloed – Emprise Bell Elton was niet geclassificeerd voor de Europese markt –
eindigde Madsen in de Vir-Clarstallen in
het Amerikaanse Wisconsin bij de fokkoe Vir-Clar De Classy, een Eltondochter
uit een Rotatemoeder. ‘Een speciale combinatie’, stelt Madsen. ‘Zowel van Elton
als van Rotate waren in Europa amper
dochters.’
Uit Eltondochter De Classy kocht Mad-

sen embryo’s van Londondale Merrill en
Norrielake Cleitus Luke. ‘Ik had eigenlijk
mijn zinnen gezet op de drie Merrillembryo’s, maar de koop kon alleen doorgaan wanneer ik ook drie Luke-embryo’s
kocht. Ik besloot dan maar alles te kopen.’ De combinatie met Merrill leverde
fokstier T Klassy op, die als hoogste-indexstier van Denemarken grote populariteit kende begin 2000. ‘En dankzij de
Luke-embryo’s kregen we het vaarskalf
Classic. Zo hadden we uit één aankoop
mannelijk en vrouwelijk fokkerijsucces.’

Veel benut, weinig stieren
De drie embryo’s van Luke zorgden voor
slechts één vaarskalf, dat de naam
Tirsvad Luke Classic kreeg. ‘Ik herinner

Tirsvad Luke Classic (v. Luke), 90 punten. Productie: 2.00 365 12.925 4,0 3,6
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Tirsvad Lily Congo (v. Lord Lily), 89 punten.
Eerste lijst: 305 12.889 4,53 3,47
het me nog goed, ze is op nieuwjaarsdag
geboren’, gaat Madsen verder. ‘Ze ontwikkelde zich al snel tot een showkampioene. Na een overwinning bij de pinken op een lokale show besloot ik haar
te spoelen.’
Fatal, Cash en Lord Lily kregen een kans
op de jonge Classic, waarna ze met Brabant Star Patron geïnsemineerd werd
voor een natuurlijke dracht. De verwondering op Tirsvad Holsteins was groot
toen negen maanden later de tweeling
Claire en Clarissa het levenslicht zag.
Madsen: ‘Ik heb Classic in de loop der jaren ontzettend veel gespoeld. Ze heeft –
schat ik achteraf – wel tweehonderd embryo’s gegeven in haar leven. Toch is de
beste kruising haar natuurlijke dracht
met Patron geweest.’
De vaarzenlijst van Classic resulteerde in
12.925 kg melk met 4,0% vet en 3,6% eiwit in 365 dagen. ‘Het was een heel fraaie
melkkoe en de combinatie met hoge productiecijfers maakte haar al snel interessant voor de ki-wereld’, vertelt Klaus
Langberg, foktechnicus bij Dansire/Viking Genetics. Partners als Emerson,
Apollo, Boudewijn, Cash, Lord Lily, Hondo Aero, Convincer, Mtoto en Jocko Besne leverden geen kaskrakers op. ‘Op dat
moment was ons fokprogramma erg gericht op buitenlandse stieren die goed
omrekenden. Het waren echter niet de
stieren die het beste in ons systeem
van gezondheidsfokkerij passen. Achter-

af bekeken zijn het gewoon verkeerde
stieren voor deze koefamilie geweest.’
Hetzelfde verhaal is te horen bij René te
Wierik, foktechnicus bij Alta. ‘Lukedochters waren interessant omdat er niet zoveel waren in Europa’, begint Te Wierik.
Zonen van Boudewijn, Apollo en Igale
Masc werden gecontracteerd. ‘De fokwaarde duurzaamheid was toen nog niet
bekend en op dat vlak bleken de zonen
tegen te vallen. Eerder waren al Lord Lily,
Cash en Fatal gebruikt en dat leek beter.’
Patron leverde de beste resultaten met
stiermoeders Claire en Clarissa. ‘Patron
scoorde veel beter qua duurzaamheid en
exterieur, die stier kan veel kwaliteit in
koeien geven.’

Natuurlijke tweeling het best
De vrouwelijke tweeling Claire en Clarissa ontwikkelde zich op Tirsvad tot een
hoogproductief duo. Claire plaatste zich
in de schijnwerpers met een exterieurscore van 90 punten als vaars en een productie van 12.894 kg melk met 3,79% vet
en 3,56% eiwit in 305 dagen. Søren Ernst
Madsen: ‘Patron levert goede moederlijnen, dat is ook bij andere stieren te
zien.’
Madsen verwondert zich er al lang niet
meer over dat Claire de ki-belangstelling
van haar moeder overnam. Haar Lukaszoon Legal staat op de Deense ki-lijsten
en bij Alta brak Manatzoon Clapton door.
Diverse Lukasdochters krijgen ki-interesse, net als Tirsvad Champion Claire,
op het afgelopen EK in Oldenburg nog
vertegenwoordiger voor Denemarken.

‘Patron Claire is gewoon de beste en de
meest besproken Classicdochter.’ Klaus
Langberg beaamt de groeiende rol van
Patron Claire. ‘Het achterblijven van resultaten bij zonen van Classic had het
vertrouwen in de familie geschonden.
Claire en andere dochters van Classic
presteren nu duidelijk beter in mannelijke lijn dan hun moeder.’

Juwel jongste nieuwe stier
Behalve zonen van Claire levert ook de
fokkerij met Clarissa fokstieren op: Manfredzoon Massic in Denemarken en Mtotozoon Mapril in Duitsland. Los van de
natuurlijke dracht van Classic bleken na
afloop ook de pinkenspoelingen met
Cash, Fatal en Lord Lily goed te scoren.
Zo voert de Duitse fokstier Bobitz (v. Ba-

sar) via Cashdochter Candy op Classic
terug.
Lord Lilydochter Tirsvad Lily Congo
slaagt met de Duitse Jestherzoon Juwel
eveneens haar examen als stiermoeder.
Congo kreeg als vaars 89 punten en produceerde in 305 dagen 12.889 kg melk
met 4,53% vet en 3,47% eiwit. ‘Congo is
de beste dochter uit de talrijke et-sessies
op Classic’, blikt Madsen terug. ‘Luke
verdiende ondersteuning op het vlak van
duurzaamheid en gezondheidskenmerken. Lord Lily kon dat goed aanvullen.’
De combinatie met Jesther – verantwoordelijk voor de Duitse fokstier Juwel – verklaart de Deense fokker als volgt: ‘De
sterkste punten van de Classicfamilie
zijn het beenwerk en de klauwen. Als je
Jesther wilt gebruiken, dan moet je dat
op een dergelijke koe doen.’ Juwel is de
jongste ster van de familie met 158 nvi.
Maar rond nazaten van de Patrontweeling zijn Madsens verwachtingen minstens even hoog gespannen. ‘Het blijft
grappig dat ondanks diverse dochters uit
talrijke spoelingen haar natuurlijke
tweeling de beste resultaten behaalt.’
Annelies Debergh

De Patrontweeling van Classic: Claire (EX 90) en Clarissa (VG 86)
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