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Familie van miljonair Garrison linkt aan Grand, de grootvader van Goldwyn

In de sporen van Gala
De koefamilie achter Garter en Garrison fokt degelijk en staat
garant voor puike prestaties in de melkput. In Nederland en
Vlaanderen is de familie via de vrouwelijke lijn niet verspreid,
in Amerika vertrekt er volop fokmateriaal richting ki-stallen.
tekst Tijmen van Zessen
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ij produceerde in razend tempo een
miljoen doses sperma. Wereldwijd
heeft de achtjarige Penn-England Garrison nog maar ruim 3800 dochters in zijn
fokwaarde en nu al gaat hij de boeken in
als miljonair. Op basis van zijn 115 Nederlands/Vlaamse dochters steeg hij bij
de jongste indexdraai naar 112 totaal exterieur, een winst van twee punten. Met
vader Mountain Magic kent Garrison een
originele afstamming. Welke koefamilie
schuilt er achter deze stier?
De roots van Garrison liggen op Welcome Stock Farm, bij het plaatsje Schuylerville in de Amerikaanse staat New York.
Daar melken Bill en Neil Peck 500 koeien
met een gemiddelde productie van
11.818 kg melk met 3,90% vet en 3,36%
eiwit in 365 dagen. ‘Garrison stamt uit

de Galafamilie. De familie valt op met
gemiddeld grote koeien, die ruim zijn in
de voorhand en de middenhand en breed
in de achteruiers. De benen en uiers zijn
zonder uitzondering sterk, soms is het
nodig de uierdiepte in de gaten te houden’, zegt Bill Peck.

Doorbraak beetje verrassend
De koefamilie is bekend geworden met
Welcome Jupiter Gala, de in 1979 geboren stammoeder van de Galafamilie. ‘Die
koe is uitgegroeid tot een bekende fokkoe’, zegt Peck met gepaste trots. Want
behalve Garrison stammen ook Welcome
Garter en A Mark CJ Gilbrook Grand uit
de door Peck gefokte koefamilie. Grand
is een Chief Markzoon en de vader van
Shoremar James, op zijn beurt de vader

Welcome Jupiter Gala, stammoeder van Garrison, Garter en Grand
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Penn-England Garrison, sinds kort miljonair

van Goldwyn. Grand stamt uit een Valiantdochter van Jupiter Gala: Welcome
Valiant Gingersnap.
Pecks favoriet is Melwooddochter Welcome Melwood Gift, kleindochter van
Jupiter Gala en overgrootmoeder van
Garrison en Garter. ‘Zij had een enorme
wil om melk te geven en was groot en
sterk.’ Uit Gift zijn diverse stieren getest,
maar grote namen leverde dat niet op.
De bekendste werd Welcome Gino Giovanni (v. Blackstar Gino), die in Nederland 256 dochters aan de melk kreeg. Hij
werd vermarkt door Ingenieursbureau
Heemskerk.
In de vrouwelijke lijn kreeg de met 87
punten opgenomen Gift meer voor elkaar. Haar Bellmandochter Welcome
Bellman Ginger kreeg als vaars 88 punten en produceerde in 365 dagen 15.702
kg melk met 3,90% vet en 3,20% eiwit.
‘Er was veel interesse voor haar en ik besloot haar te verkopen, omdat ik nog een
88 puntenvaars uit een andere familie
had.’ Bill Peck verkocht Ginger in 1995
voor 20.000 dollar aan Barry England op
een veiling in Pittsburgh. Barry England
spoelde haar veelvuldig op zijn PennLondon-fokbedrijf in Williamsburg, onder meer met Duster. ‘Die stier paste
goed bij de familie, hij voegde fijnheid
toe en ondersteunde het uierbeeld. Ginger was echt een zware koe; toen ze verkocht werd voor de slacht woog ze ruim
duizend kilo.’
England melkt op drie locaties in totaal
1700 koeien met een gemiddelde productie van 10.900 kg melk. ‘De koeien
uit de Galafamilie zijn echte ligboxstalkoeien: met goede benen en sterke en
diepe frames met werkbare, niet al te

showtypische uiers.’ Barry England zegt
er trots op te zijn dat Garrison zijn sporen inmiddels heeft verdiend. In 2005
werden van hem wereldwijd 200.000 doses verkocht. In Nederland werden afgelopen boekjaar bijna vierduizend eerste
inseminaties van hem opgeschreven.
Vanwege te krappe cijfers voor gezondheidskenmerken is hij als stiervader in
Nederland niet breed ingezet.
Garrison is een van de weinige geteste
zoons van Pasen Mountain Magic, die
vooral als productiestier te boek stond.
Zijn meest succesvolle zoon, de zoon die
het meest compleet vererft, is Garrison.
‘Zijn doorbraak was voor ons een beetje
verrassend, met name de exterieurcijfers
had ik op grond van vader Mountain Magic niet zo hoog verwacht. Ik denk dat
hij de goede uiers van de Dusterkoe,
Garrisons moeder, heeft en de productie
van Mountain Magic’, zegt Ryan Starkenburg, manager van het fokkerijprogramma van Garrisons Amerikaanse eigenaar ABS. ‘De koefamilie bestaat in
het algemeen niet uit de grootste koeien,
maar het zijn wel heel diepe koeien met
goede gehalten.’
Importeur Heemskerk vindt dat Garrison zich onderscheidt in het exterieursegment. ‘Garrison is drie jaar op rij de
stier waarvan we het meest verkopen. Er
zijn weinig topexterieurstieren die mooi
hellende kruisen vererven’, zegt Edwin
Boogaard, terwijl hij in één adem ook
Garter noemt die nu nog op 107 totaal
exterieur staat. ‘Dat is best knap voor
een in 1996 geboren stier.’
Garter heeft in Nederland/Vlaanderen
exact achthonderd dochters in zijn fokwaarde en stamt uit Welcome Mountain
Gale, een 86 puntenhalfzus van Garrisons moeder. Gale stamt uit Ginger. Vlak
voordat Bill Peck Ginger aan Barry England verkocht, spoelde hij haar met
Mountain, wat resulteerde in Gale. De
combinatie met de vroeg gestorven Rickland Laban Projector (Laban x Bell) bracht
Garter. Hiermee heeft ook Garter een
niet-alledaagse afstamming, al komt Bell
wel vaker voor in de pedigree. Van de
tien ingezette Nederlandse Garterzonen
is Delta Upmost (78 euro inet, 107 totaal
exterieur) de enige fokstier. Hij wordt in
het buitenland vermarkt.

Welcome Jupiter Gala
(v. Bis-May Astro Jupiter)
Welcome Valiant Gingersnap
(v. S-W-D Valiant)

Welcome Steady Gina
(v. Tri-Town Steady Spipper)

Welcome Mark Goldie
(v. Walkway Chief Mark)

A Mark CJ Gilbrook Grand
(v. Walkway Chief Mark)

Welcome Melwood Gift
(v. Arlinda Melwood)

Welcome Elton Gourmet
(v. Emprise Bell Elton)

Welcome Gino Giovanni
(v. Intergen-I B-Star Gino)

Welcome Bellman Ginger
(v. How-El-Acres K Bellman)

Welcome Duster Graphic
(v. Pen-Col Duster)

Welcome Mountain Gale
(v. Bis-May S-E-L Mountain)

London-England Ging 1363
(v. Pen-Col Duster)

Welcome Tugolo Grammi
(v. Olmo Prelude Tugolo)

Welcome Garter
(v. Rickland Laban Projector)

Penn-England Garrison
(v. Bo-Irish Alton)

Welcome Orion Ginette
(v. Andacres Hunter Orion)
Welcome Alton Ginni
(v. Bo-Irish Alton)

op ons bedrijf de meest invloedrijke’,
zegt Bill Peck. Hij noemt de populairste
twee, die weliswaar via een andere tak
terugvoeren op de stammoeder van Garrison en Garter. Via een Chief Markdochter van Gala fokte hij achtereenvolgens
met Bell Elton, Duster, Tugolo, Orion en
Alton de huidige donor Welcome Alton
Ginni (86 punten). Zij kalfde af op één
jaar en elf maanden en produceerde in
297 dagen 10.726 kg melk met 4,30% vet
en 3,40% eiwit. ‘Van Ginni staan twee
stiertjes klaar bij de ki en er lopen nog
negen contracten. Mogelijk wordt ze
voor ABS nu gespoeld met de vroege O
Manzoon Junction. Het hangt nog even
af van haar genetische merkers. Ik heb
haar onlangs laten testen.’

Pecks tweede favoriet is Welcome O Man
Gizzy (v. O Man). Zij is zeven keer gecontracteerd, onder meer met Casino, een
Ramoszoon die hoog scoort in de merkers. Gizzy gaf in haar eerste lijst in 365
dagen 15.971 kg melk met 4,10% vet en
3,50% eiwit.
‘Gizzy komt uit een Courier en vervolgens uit Duster Graphic, ook de overgrootmoeder van Ginni. Die hoge melkproductie komt uit de lijn van deze
Dusterkoe’, vertelt Peck.
Waarom er zoveel stiermoeders staan op
Welcome Stock? ‘Ik denk dat foktechnici
op zoek zijn naar koeien die goed presteren op grote bedrijven, onder omstandigheden die bij iedereen bestaan. De
Galafamilie voldoet daaraan.’ l

Welcome Bellman Ginger, grootmoeder van Garrison en Garter

Twaalf stiermoeders
In Nederland en Vlaanderen lopen geen
vrouwelijke nakomelingen van de familie. Althans, niet voor zover Adolf Langhout, Jan de Vries en CRV weten. Wel is
de familie in Amerika nog altijd in trek.
‘Ik heb op dit moment twaalf stiermoeders uit de Galafamilie. De koefamilie is
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