De juiste timing van Grandprix
Veertig procent van de rietjes van de Lord Lilyzoon bestemd voor export
In zes jaar tijd produceerde Himster Grandprix één
miljoen rietjes voor ki-organisatie CRV. De fokwaarde van de Lord Lilyzoon met een spiertje is
zeer allround en dat zorgt voor (inter)nationale
aandacht. Zijn fokker Auke Landman zoekt en
maakt fraaie combinaties met bekende fokkoeien.

‘J

e moet een beetje geluk
hebben voor zo’n prestatie; eigenlijk is Grandprix precies in de juiste tijd geboren.’
Auke Landman uit Oosthem
reageert nuchter als hij gefeliciteerd wordt omdat de door
hem gefokte Himster Grandprix recent de grens passeerde
van één miljoen geproduceerde spermarietjes.
In de stierenstallen van CRV
in Beers, waar Grandprix
zijn werkzaamheden verricht,
werd bewust even stilgestaan
bij het bereiken van de mijlpaal. De Lord Lilyzoon werd
geboren in 1997 en na het verkrijgen van een fokwaarde in
2002 maakte hij in een recordtempo de één miljoen vol.
Nog altijd is de elfjarige Grand-

prix volgens Jan Willemse,
hoofd van de CRV-stal in Beers,
een zeer temperamentvolle
stier. ‘Hij verzaakt nooit.
Grandprix heeft vijf jaar lang,
driemaal in de week een dubbele sprong gemaakt. Dat betekent zes sprongen per week.
Er zijn maar weinig stieren die
dat aankunnen.’ Volgens Willemse is Grandprix nog steeds
erg vitaal. ‘Het is een krachtige
stier, maar fotogeniek is hij
nooit geweest. Maar als je hem
uit het hok haalt, maakt hij
altijd veel indruk, hij toont karakter.’
Nog altijd worden alle geproduceerde rietjes verkocht. Van
2003 tot 2005 was Grandprix
in Nederland de meestgebruikte stier en ook nu be-
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hoort hij nog altijd tot de top
tien meestgevraagde stieren.
Maar de vraag naar Grandprixrietjes komt ook vanuit het
buitenland. Vorig jaar was
Grandprix de meestverkochte
exportstier van CRV, vertelt
Bertil Muller, woordvoerder
van CRV. ‘Van alle verkochte
rietjes is bijna veertig procent
afgezet in het buitenland. In
West-Europa is Grandprix populair in Groot-Brittannië en
Duitsland, maar ook vanuit
Australië, Zuid-Afrika en Brazilië komen nog steeds aanvragen. Grandprixdochters blijken goed te presteren onder
extensieve omstandigheden.’

Spiertje van Tops
Volgens Landman is de populariteit van Grandprix ook te
danken aan de tijdgeest.
‘Op het moment dat Grandprix fokwaarden kreeg, was
net het inet-tijdperk achter
de rug, de tijd van het fokken
op een hoge productie. De
koeien waren daardoor in
het algemeen wat smal geworden en hadden een hoge productie. Grandprix is juist een
vererver die dat kon corrigeren. Hij paste geweldig op de

aanwezige generatie koeien.’
Volgens Landman zijn de productiecijfers van Grandprix
weliswaar niet torenhoog,
maar op een melkrijke, iets te
scherpe melkkoe kan hij goed
werk verrichten. ‘Uit elke koe
fokt Grandprix een koe met
een goede uier. Grandprix
is een zoon van Lord Lily,
maar wel een die een spiertje
kan geven dankzij de invloed
van de Topsgrootmoeder van
Grandprix.’
Met die woorden wijst Landman op de stamboom van
Grandprix. Landman kocht
de overovergrootmoeder van
Grandprix, Presidentdochter
Heisa, in Duitsland in 1981.
Heisa was hoogdrachtig van
Hiske, een dochter van Sheik.
‘Hiske was een iele koe met 89
punten. Ze is uiteindelijk niet
excellent ingeschreven vanwege het beenwerk’, vertelt
Landman.
Landman is nog altijd enthousiast over Hiltsje, de Topsdochter uit Hiske die wel excellent
werd en met gemak lijsten
maakte van 10.000 kg melk
met 3,80% eiwit. Landman
kreeg uit Hiltsje meer dan vijftig nakomelingen van onder
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meer Jabot, Celsius, Labelle,
Prelude, Dombinator en Bellwood. De combinatie met
Mascot resulteerde in de met
88 punten ingeschreven Hiltina, de moeder van Grandprix.

Topkoeien spoelen
Grandprix kreeg in mei 2002
voor het eerst een fokwaarde.
Daarbij viel direct zijn sterke
uiervererving op, die hij combineerde met hoge cijfers
voor duurzaamheid. Het gegeven dat hij ook als pinkenstier
kon worden ingezet, maakte
hem al snel tot de meestgebruikte stier. Ook als stiervader kreeg Grandprix kansen.
Bij CRV staan zeventien zonen
op wacht, waarvan de meeste dit jaar een fokwaarde krijgen. Delta Alhambra (Grandprix x Lucky Leo) beschikt
vooralsnog over de beste papieren (109 nvi, 108 exterieur).
Landman wist zelf als geen ander hoe hij het verervingspatroon van Grandprix maximaal kon benutten. Hij vroeg
aan Brand Jan de Haan en Gea
de Vries uit Hemrik of zij hun
bekende fok- en showkoe Oslo
(v. Juror) wilden spoelen met
Grandprix. ‘Oslo blinkt uit in
frame en type, maar kon wel
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wat ondersteuning in uier en
benen gebruiken. Daarom
dacht ik dat Grandprix mooi
zou passen. Uiteindelijk zijn
de genen allemaal goed gevallen.’ De combinatie resulteerde in Himster Olga, die tijdens de CR Delta Koe-Expo in
Leeuwarden reservekampioene werd in de middenklasse.
‘Olga geeft nu met gemak zestig kilo melk per dag. Dat bewijst dat Grandprixdochters
prima melk kunnen geven,
zolang je de stier maar inzet
op melkrijke koeien.’
Landman is inmiddels melkveehouder in ruste en droeg
een deel van het vee over aan
zijn dochters en schoonzonen.
Daaronder schuilen ook twee
Grandprixdochters uit de bekende Sunny Boydochter
Möhoeve Sonni 84 van de familie Blikman. ‘Sonni 84 is
voor mij misschien wel de
beste fokkoe die er rondloopt.
Ook haar eigenaren heb ik gevraagd om haar te spoelen. Uit
die combinatie hebben we nu
twee prachtige pinken en bij
KI De Toekomst staat hun volle broer Himster GP Son.’
Ook de eigen Himsterfamilie
van Grandprix zorgt nog altijd
voor ki-interesse. Twee O Mandochters uit Addisondochter
Himster Ad 51 zijn internationaal stiermoeder en van hun
volle broer Himster Miracle
kalven dit najaar de eerste
dochters af.
Auke Landman volgt de ontwikkelingen van zijn koefamilie op de voet. ‘Nogmaals, je
hebt een beetje geluk nodig,
maar de koefamilie van Grandprix past in deze tijd, waarin
iedereen op zoek is naar probleemloze koeien.’
Jaap van der Knaap

Himster Grandprix
onderweg naar de dekstal
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