En dat is vier

Barnkamper Support
(Sabre x Ronald)

Barnkamper Support voert nieuwste  lichting stieren aan uit Marilynfamilie
Barnkamper Support was de opvallendste nieuwkomer in de meidraai.
Zo onbekend als zijn vader Bullcrest Patron Sabre is, zo bekend is de
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koefamilie achter Support. De Marilyns van de familie De Jong uit
Beusichem leverden eerder al Bingo, Donjuan en Bestkept.
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Hoge scores voor de onderbalk
Barnkamper Support dankt zijn hoge nvi
voor een groot deel aan de goede scores voor
uier (109) en beenwerk (111). Hij combineert
die met een gunstige productievererving, een
duurzaamheid van 103 en een celgetal van
precies 100. Alleen zijn fokwaarde vruchtbaarheid valt met 95 uit de toon.
Support noteert opvallend hoge rapportcijfers voor de onderbalkkenmerken. Voor zowel
ophangband, kruisbreedte, beenstand achter
als beengebruik scoort hij 110 of hoger.

18

oktober 2 2005

V

oor voorhand 108, voor inhoud 105,
voor hoogtemaat 106. ‘Support
geeft lekkere brede, zware koeien. Daar
hebben we op dit moment wel behoefte
aan’, oordeelt zijn fokker Leo de Jong. Samen met zijn vrouw Artje en dochter
Linda melkt hij op Barnkamper Holsteins
in Beusichem met negentig koeien een
quotum vol van 865.000 kg. Leo de Jong
verbaast zich niet over de hoge scores
van Support voor de lichaamskenmerken. ‘De Marilyns zijn sterke, zware dieren. Dat zie je steeds terug.’ Hij krijgt
bijval van Henk Buijs, die als foktechnisch medewerker van HG de koefamilie
van nabij volgt. ‘Als Leo de Jong met z’n
Marilyns naar de keuring gaat, komt hij
vaak net niet bovenaan omdat z’n koeien
te robuust zijn, net te weinig luxe uitstralen.’
Die omschrijving past ook bij de moeder
van Support, Ronalddochter Marilyn 27.
Ze is inmiddels acht jaar oud, heeft vijf
keer gekalfd en is nu drachtig van Restha. ‘Marilyn 27 geeft bij de start van de
lactatie gemakkelijk 55 tot 60 kg melk,
maar ze begint ook snel weer te groeien’,
vertelt De Jong. Die eigenschap lijkt ze
door te geven aan haar nakomelingen.
‘Support heeft zijn vleesindex van 111
niet van een vreemde.’ Ook de vrouwelijke nakomelingen blinken uit in kracht.
‘Haar Majordochter Marilyn 20 lijkt helemaal niet op een typische Majordochter.
Ze heeft een pak vlees op haar lichaam,
is 1,55 meter groot, weegt een ton en
heeft in de melkstal twee plekken nodig.’

Relatief onbekende Sabre
De afgelopen jaren vonden tal van ki-organisaties hun weg naar Beusichem.

Linda, Leo en Artje de Jong: ‘Veel inhoud,
veel melk en goede benen; dat hebben
alle Marilyns gemeen’
Vooral uit de Marilyns vertrokken veel
stiertjes naar binnen- en buitenland. Dat
bleef niet zonder succes. Bij Alta kwam
De Crob Bingo op de kaart, een Lucky
Leozoon uit stammoeder Marilyn (v. Mascot). HG boekte succes met Barnkamper
Donjuan (v. Lord Lily) en Eureka Bestkept
(v. Wallace), halfbroers uit Celsiusdochter Marilyn 4. De meidraai bracht een
nieuwe lichting Barnkamperstieren uit
de Marilyns. Vier dieren hebben een nviscore hoger dan 100: Surplus, Summit,
Support en Andrew. Opvallend is dat ze
alle vier een andere moeder en vader
hebben. Van het viertal gaat Support
voorlopig aan de leiding met de mooiste
en de meest betrouwbare cijfers. De productiefokwaarde van de ook in Vlaanderen geteste Support telt 197 dochters, de
exterieurfokwaarde bevat 98 dochters.
De vader van Support is de relatief onbekende Bullcrest Patron Sabre. Hij kreeg
in 2001 zijn eerste fokwaarde. Sabre
stamt uit Bullcrest 845 Roebuck 1235 (v.
Paradise-R Roebuck). HG heeft zes zonen
van hem getest, vertelt Buijs. ‘Hij was
niet onze meest favoriete stiervader door

zijn minder sterke benen, maar hij vererfde wel mooie frames, goede uiers en
was voor een Amerikaanse stier niet extreem negatief in de gehalten.’

Mascot zonder beenproblemen
Leo de Jong herkent in het verervingspatroon van Support eigenschappen van de
Marilyns. ‘Veel inhoud, veel melk en goede benen; dat hebben alle Marilyns gemeen. Op het gebied van uier moeten we
niet te veel risico nemen. Ook in de gehalten zien we wat meer spreiding. Dat
vind ik zelf niet erg. Ik vind gehalten
minder belangrijk dan kilo’s eiwit, en
dat laatste zit bij de Marilyns wel goed.’
Al die eigenschappen komen volgens De
Jong bij Miss-Fay-Ark Rotate Mary vandaan. Uit haar kocht De Jong begin jaren
negentig een Mascotembryo. ‘Het was in
de tijd dat we omschakelden van blaarkoppen naar holsteins. De Rotate kwam
uit een heel diepe familie. Alle topstieren
uit die tijd, zoals Bell, Valiant en Elevation, kwamen in de stamboom terug. En
Mascot was destijds dé stier.’
Spijt kreeg de familie De Jong niet van de
aankoop. Marilyn groeide uit tot een
prachtige, met 89 punten ingeschreven
Mascotdochter, die in totaal 73.463 kg
melk produceerde met 4,27% vet en

3,50% eiwit. ‘Ze is op haar tiende weggegaan omdat ze een bacterie in de uier
had. Beenproblemen heeft ze nooit gehad.’ De Jong roemt het karakter van de
koe. ‘De Mascot was heel mak, maar toch
altijd bij de eerste twaalf in de melkstal.
Het verbaast me niks dat Bingo zo’n hoog
cijfer heeft voor gedrag.’

‘Knapen van vaarzen’
Dankzij de prima prestaties van de Marilyns en de bovengemiddelde spoelresultaten bestaat de veestapel inmiddels voor
tweederde uit Marilyns. ‘De et-specialist
is altijd blij als hij weer een Marilyn mag
spoelen. Het voordeel van de goede spoelingen is ook dat het niet zo erg is als je
een keer een verkeerde stier hebt gebruikt.’
De Jong heeft zelf nog geen dochters van
Support. ‘We hebben wel tien rietjes gekregen, maar daar kregen we stierkalveren uit.’ Kansen krijgt Support zeker wel
Van boven naar beneden:
Barnkamper Marilyn (v. Mascot), 89 p.
Prod.: 5.01 351 13.165 4,35 3,67 lw 114
Barnkamper Marilyn 5 (v. Cash), 89 p.
Prod.: 2.07 627 19.749 4,14 3,61 lw 124
Barnkamper Marilyn 27 (v. Ronald), 89 p.
Prod.: 2.01 585 14.934 4,54 3,53 lw 126
op de Barnkamperkoeien, ook op de Marilyns. ‘Op de Celsiustak uit Marilyn kan
ik Support prima gebruiken. Die tak ligt
intussen al zover van de Cashtak. De
kans op inteelt via de stierenkant is groter.’
Support is zeker niet de laatste ingezette
stier uit de tak die via Marilyn 27 loopt,
geeft Buijs aan. ‘Uit haar Majordochter
zetten we een aantal stieren in en van
haar Lantzdochter hebben we een Decemberzoon ingezet. Deze familie geeft
zulke knapen van vaarzen. De Lantz had
als vaars al het gewicht van een volwassen koe. Daar durven we gerust December op te gebruiken.’
Inge van Drie

mei 2 2007
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