Gouden plak voor atletische Olympic
Addisonzoon Olympic in sneltempo naar een miljoen geproduceerde doses
Het is weer feest in Beers, in de stierenstallen van CRV. Na
Grandprix (v. Lord Lily) heeft nu ook stalgenoot en Addisonzoon
Olympic een miljoen spermadoses geproduceerd. Hij is amper negen
jaar en blijft met zijn allround vererving nog steeds in beeld.

‘J

e moet het vergelijken met een honderdduizendliterkoe.’ Jan Willemse,
hoofd van de CRV-stierenstal in Beers,
heeft samen met collega-stierverzorgers
weer wat te vieren. Na de elfjarige Grandprix (v. Lord Lily) afgelopen zomer produceerde nu ook Addisontelg Olympic meer
dan één miljoen doses sperma. Met een
leeftijd van amper negen jaar behoort hij
zelfs tot het groepje van jongste ‘miljonairs’. Dat Olympic in sneltempo die status bereikt, behoeft volgens Willemse
geen verwondering. ‘Hij is een uitstekende spermadonor. Hij produceert nog volop, zowel voor het traditionele circuit als
voor het circuit van gesekst sperma.’
Ondanks zijn jonge leeftijd is de Addisonzoon niet de snelste miljonair. ‘In tempo
van spermarietjes leveren is Olympic vergelijkbaar met Sunny Boy’, stelt Bertil
Muller, woordvoerder van CRV. ‘Olympic
heeft in zekere zin wel een handicap om
echt de snelste miljonair te kunnen zijn.
Sinds 2007 draait hij ook mee in het circuit van gesekst sperma. Voor de afvulling
van die rietjes zijn meer spermacellen nodig dan in het traditionele circuit.’
Sinds zijn debuut in het ki-circuit in november 2004 verkoopt CRV alle geproduceerde doses nog altijd. Muller: ‘Meestal is
de voorraad Olympicrietjes beperkt, ondanks het feit dat hij een uitzonderlijk
goede spermaproducent is.’
Ook Jan Willemse, die dagelijks met de
stier in contact komt, geeft die indruk.
‘Olympic is voor zover ik me kan herin-
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neren bijna foutloos in de dekkerij. En dat
is toch wel apart. Hij heeft een ontzettend
libido. Het is een erg felle stier.’ Met de
atletische Addisonzoon werken is dan
weer moeilijker. ‘Olympic is een echte Addisonzoon met een erg pittig karakter. Je
moet je hoofd er goed bij houden wanneer je met hem werkt.’

Een kwart over de grenzen
Olympic is in zowel het binnen- als het
buitenland populair. In eigen land is de
stier geliefd om zijn allround verervingspatroon, maar ook vanuit het buitenland
is de vraag groot, volgens Bertil Muller. Na
Paramount en Grandprix is Olympic de
meest verkochte stier in het buitenland,
blijkt uit cijfers van de afdeling international sales van CRV. ‘Het aantal verkochte rietjes naar het buitenland bedroeg afgelopen juli al 250.000.’
Brazilië, Australië, Duitsland en Mexico
waren de afgelopen jaren de grootste afnemers van Olympicsperma. Eric Elbers
van de afdeling international sales van
CRV: ‘Olympic is naar 35 landen geëxporteerd, zeg maar naar alle werelddelen.’
Hij verklaart het succes nader: ‘De stier is
populair omdat hij koeien geeft die aanspreken in het buitenland. Ze zijn groot,
hebben een brede voorhand en veel capaciteit, hij is een echte framestier. Olympic
is een stier die het imago van de Neder-
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landse fokkerij verder verbetert. Het feit
dat het een Addisonzoon is en dat zijn
sperma altijd goed beschikbaar was, heeft
ook bijgedragen aan zijn populariteit.’

Kracht van Addison en Music
Zijn opvallende framevererving heeft
Olympic niet van vreemden. Zowel vader
Addison als moeder Etazon Music (v. Besne Buck) waren ruimgebouwd. De moeder van Music is als Etazon-koe aangekocht in Amerika. HG zette fors in op de
productieve fokkoe Dekam-Pride Bellman Coral. Tien zonen testte HG, tot fokstier promoveerde er geen.
Ook aan vrouwelijke kant bleef de balans
mager. Zestien dochters doorliepen de
Delta-test, waarvan twee uit de combinatie met Besne Buck. Pieter van Goor, Delta-coördinator bij CRV: ‘Het waren twee
fraaie vaarzen, maar Music blonk uit in
productie met 106 lactatiewaarde en 86
punten voor exterieur. Voor de fokwaarde
conditie zou ze ongetwijfeld ook hoog
hebben gescoord. Ze was ruim en diep
met iets rechte benen. Haar uier was hoog
en breed opgehangen.’ De promotie tot
donor gebeurde bewust. ‘Haar fokwaarde
behoorde niet tot de hoogste, maar het
wat andere bloed van Besne Buck sprak
aan om haar tot donor te maken.’
Een paring met Jabotzoon Sierra leverde
Delta Sherman op, die eveneens populair

werd in het internationale verkoopcircuit.
De combinatie met de toen populaire Addison lijkt een logisch vervolg. ‘Het was
gebruikelijk dat we koeien die een hoge
aanleg hadden voor melk ook combineerden met een hoge melkstier naast
een stier die compenseerde voor de gehalten’, legt Van Goor uit.
Hoewel het aantal Addisonzonen erg uitgebreid is, mag Olympic gezien worden
als de zoon die het meest allround is.
‘Olympic heeft een goede productie-aanleg en een zeer goed exterieur’, verwijst
Pieter van Goor naar zijn fokwaarden met
123 nvi en 111 totaal exterieur. ‘Behalve
voor vruchtbaarheid – waarvoor hij bij
het gemiddelde van de zwartbontstieren
hoort – scoort Olympic goed voor de gezondheidseigenschappen, levert hij een
fijn karakter en is hij bovendien geschikt
voor gebruik op pinken.’
Dat laatste maakte dat Olympic van meet
af aan erg breed is ingezet. Het miljoen
geproduceerde doses en de 4259 dochters
op 2880 bedrijven zijn daar getuige van.
Ook als stiervader kreeg Olympic kansen.
Vijfentwintig zonen zijn en worden ingezet bij CRV. Het is nu aan hen om zich te
meten met vader Olympic: hij haalde het
miljoen alvast in een recordtijd.
Annelies Debergh
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