K O E FA M I L I E

O Manzonen brengen Whittier-Farms Lead Mae weer in beeld

De legende van Lead Mae
Zelf maakte ze geen furore als moeder van grootse stierennamen in
holsteinland. Aan vrouwelijke kant was Whittier-Farms Lead Mae
des te meer van betekenis. Enkele generaties verder is de oogst aan
fokstieren sinds de recente indexdraai helemaal bijgebeend.
tekst Annelies Debergh

‘I

n de fokkerijwereld had iedereen het
telkens weer over haar fantastische
uier. Men noemde haar regelmatig een
van de beste Leadmandochters.’ Melkveehouder Don Mayer van Mayerlane
in Bloomer, gelegen in de Amerikaanse
staat Wisconsin, weet nog exact te vertellen waarom Whittier-Farms Lead Mae (v.
Leadman) indertijd zijn aandacht trok.
Toen hij de kans kreeg de Leadmandochter op zijn bedrijf binnen te halen zei hij
geen nee. ‘In de herfst van 1997 is ze naar
ons bedrijf verhuisd. Op dat moment had
Lead Mae 94 punten, stond ze droog en
deed ze enkel dienst als donorkoe.’
Mayer spoelde de Leadmandochter zelf
nog ruim anderhalf jaar. Destijds populaire stieren zoals Fred, Skychief en Durham passeerden de revue. De spoelingen
bleken voor Mayerlane een succes. Desondanks bleef Lead Mae voorlopig nog
vooral zelf de hoofdrol spelen. Midden
1999 maakte Don Mayer de koe weer
drachtig. ‘Vrij snel na het kalven in april
ging ze van 94 naar 95 punten totaal ex-

terieur. Voor uier kreeg Lead Mae zelfs 97
punten.’

Allergische reactie
De legende van Lead Mae begint op Whittier-Farms in Maine. Daar kalfde begin
1992 een indrukwekkende Blackstarvaars
af. Raymau Blackstar Monica was een
dochter van Juniper Jason Maria (v. Jason),
op haar beurt een dochter van stiermoeder JDM-Pride Valiant Maggie. ‘Ik heb de
oude Jason nog gezien’, vertelt Adolf Langhout van ALH Genetics. ‘Die koefamilie
imponeert altijd. Het gaat telkens weer
om fraaie koeien met goede uiers en benen. Deze koeien zitten heel goed in elkaar, met open ribben en hoge en brede
achteruiers.’
Zoals de standaardpraktijk op WhittierFarms voorschrijft, was de beloftevolle
Monica als pink al gespoeld. De Leadmanspoeling leverde de ook al veelbelovende Whittier-Farms Lead Mae op. Toen
haar moeder Monica kort na kalven de
maximale vaarzenscore van 89 punten be-

Wauregan Rudolph Elly Mae (v. Rudolph), 90 punten
Productie: 4.06 305 15.976 3,6 3,4

haalde, ontstond meteen belangstelling
voor haar. Het duo verhuisde naar het bedrijf Wauregan in het Amerikaanse Maine. Een allergische reactie na vaccinatie
van de veestapel maakte een eind aan de
jonge carrière van de Blackstardochter. De
Leadmandochter bleef als enige nazaat
over om de fokkracht van de koefamilie
verder te zetten.
De combinatie van Lead Mae met Rudolph
en Bellwood resulteerde op Wauregan in
respectievelijk Wauregan Rudolph Elly
Mae en Wauregan Maebell. Dave Franzer
van All-Star Genetics in Ohio kocht het
tweetal en stalde het bij hun moeder, die
inmiddels op Mayerlane stond. ‘Op een
gegeven moment had ik zes excellente
dochters van Lead Mae lopen’, vertelt een
enthousiaste Don Mayer.
Van Lead Mae zelf vertrokken Fred- en
Durhamzonen naar de ki, maar de interesse voor mannelijke nafok bleef mager.
‘We hebben zelf niet echt populaire stieren gebruikt’, zegt Mayer, waarmee hij
verwijst naar Fred en Skychief. ‘Eind jaren
negentig moest je bovendien veel geluk
hebben om stieren te fokken. Met de O
Manzonen Legend, Eight en Otto lijkt het
verhaal nog maar net begonnen.’
Lead Mae bracht de langste fase van haar
leven in de Mayerlaneveestapel door en
maakte daar een imposante derde melklijst van 16.942 kg melk met 4,7% vet en
3,3% eiwit in 305 dagen. Uit de paring
met Durham werd op dit bedrijf de 92
punten Mayerlane-SA Durham Mae gebo-

Mayerlane Durham Mae (v. Durham), 92 punten
Productie: 4.11 305 17.568 4,6 3,3

Crockett-Acres Durham Mae (v. Durham),
87 punten, prod.: 2.04 305 11.898 4,4 3,4

Whittier-Farms Lead Mae (v. Leadman), 95 punten
Productie: 8.07 305 16.942 4,7 3,3

ren, favoriet van Don Mayer. Op bijna
vijfjarige leeftijd maakte deze Maetelg
een torenhoge lactatie van 17.568 kg
melk met 4,6% vet en 3,3% eiwit in 305
dagen. Hij verklaart waarom de ki belangstelling heeft voor haar dochters: ‘Zij
is nu haar eigen hoofdstuk aan het schrijven. Ze heeft nu al drie excellente Outsidedochters en één excellente dochter van
September Storm. En dat aantal zal nog
stijgen.’

Crockett-Acres Elita – samen met haar
Shottledochter Wabash-Way Emilyann
behorend tot de hoogste TPI-koeien in
Amerika – zijn de nakomelingen van de
90 punten Wauregan Rudolph Elly Mae
nu het meest in beeld.
Elly Mae geniet nog steeds ki-belangstelling met recent onder meer De Bieuw Dublin, een proefstier van To-Mar D Fortune
bij KI Kampen. Uit een paring van Durham met de melkrijke Rudolphdochter –
in de tweede lactatie goed voor 15.976 kg
melk met 3,6% vet en 3,4% eiwit in 305
dagen – heeft Adolf Langhout ALH Durham Eve, als vaars goed voor 88 punten.
‘Durham werkt heel goed op deze familie’, vat Langhout samen. ‘De raskwaliteiten passen goed bij elkaar, dat geldt ook
weer bij O Man. Maar die combinatie moet
zich wel nog bewijzen.’
Elly Mae staat nog steeds op Mayerlane,
net als haar dochter ALH Durham Eve.
Een veertigtal nakomelingen van Lead

Succes met Durham
Regancrest Elton Durham levert in deze
koefamilie regelmatig succesvolle sleutelkoeien. Zo leverde de combinatie met de
91 punten Wauregan Maebell (v. Bellwood)
de fraaie Crockett-Acres Durham Mae,
moeder van de Spaanse fokstier CrockettAcres Chicago (v. Champion) en Morningview Legend (v. O Man) in Amerika. Met de
O Manzonen Crockett-Acres Eight en
Crockett-Acres Otto en hun volle zus

Mae is in eigendom van Mayerlane. Verder is de nafok verspreid over talrijke bedrijven.
Ook in Nederland is nafok van de Leadmandochter terug te vinden. De 87 punten stiermoeder BW Marshall Mae – een
rechtstreekse Bellwood Marshalldochter
van Lead Mae – bij de familie Bartels in
Balkbrug haalde in haar eerste lactatie
11.775 kg melk met 4,4% vet en 3,6% eiwit in 305 dagen. Haar 88 puntendochter
B Morty Mae, van Morty, komt nu in beeld
met 12.616 kg melk en 3,9% vet en 3,3%
eiwit in 305 dagen.
Don Mayer: ‘Er zijn zo’n zeven bedrijven
waar de familie erg goed scoort. En ook op
het gebied van genomic selection komen
nakomelingen van de familie bovendrijven. Wat er ook gebeurt, over Lead Mae en
haar dochters zullen we altijd blijven praten. Dat is het mooie van deze koeien: ze
maken elk op hun beurt hun eigen verhaal.’ l
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