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VERKIEZING
BESTE KOEFAMILIE

Jolanda’s leveren mrij-fokstieren aan lopende band

Kracht en eiwit

Koefamilie:
Jolanda’s
Stammoeder:
Jolanda 43
Fokstieren in het verleden: Duisenberg, Domien
Fokstieren in het heden: Timon, Luc, Rene,
Landana en Martel
Keuringen:
deelname mrij-demonstratiegroep NRM
Fokkers:
Ten Damme, Winterswijk Meddo

tekst Florus Pellikaan
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innen de verkiezing van beste koefamilie mag de nominatie van een
fokkerijlijn uit het van oorsprong Nederlandse mrij-ras natuurlijk niet ontbreken. Zonder discussie is de Jolandafamilie van Henk en Arend ten Damme uit
Winterswijk Meddo de meest invloedrijke. Superstiermoeder Jolanda 94 leverde
de afgelopen jaren namelijk zeker zeven
fokstieren af. De hoge producties en de
goede gebruikskenmerken vormen de
basis voor de foktechnische belangstelling. Uit de Jolandafamilie werden daardoor geheel tegen de mrij-gewoonte in
zelfs volle broers getest.
De bloedlijnen van de huidige fokstieren
en stiermoeders voeren terug op de gezamenlijke stammoeder Jolanda 43 (v. Lutein). Deze melktypische mrij-koe kreeg
85 punten voor exterieur en was met
haar 1a-positie op een regionale keuring
meerdere holsteinkoeien de baas. Uit Jolanda 43 ontstonden in Winterswijk
Meddo twee aparte familietakken: een
gehaltetak, waarvan Jolanda 94 deel uitmaakt, en een exterieurtak. Uit deze
laatste lijn stammen onder andere de excellente Bertranddochter Jolanda 87 en
Timon, die in 2003 tot fokstier promoveerde.
De Jolandafamilie heeft zich de laatste
jaren snel en succesvol uitgebreid, maar
de familietroef blijft de eerder genoemde
Jolanda 94. De broers Ten Damme bestempelden haar flitsende carrière in

Veeteelt in 2005 als ‘een verhaal apart’.
De Ajax 115-dochter kreeg 87 punten
voor exterieur en produceerde in haar
leven 54.770 kg melk met 4,89% vet en
4,05% eiwit. Daarbij scoorde ze in haar
eerste drie lijsten nooit boven de 100
voor celgetal en had ze destijds een outcross bloedvoering. Het zorgde ervoor
dat Jolanda 94 als een van de weinige
mrij-koeien maar liefst vijf keer werd gespoeld. En met succes, want het resulteerde in de fokstieren Duisenberg, Domien, Landana, Luc, Martel en Rene in
Nederland en Michiel in Duitsland.
Voor de internationale markt vormde
het witte haarkleed van de Jolanda’s lan-

ge tijd een handicap. De donkerrode en
fraai geuierde Jolanda 150 (v. Buster) voldoet wel ruim aan de wens van de Oosterburen en staat onder contract voor de
Duitse ki RSH. Samen met drie andere
Jolanda’s weet ze op dit moment verschillende fokkerijorganisaties met stiercontracten aan zich te binden.
In Winterswijk Meddo is de Jolandafamilie door de vele spoelingen een van de
grootste families binnen het bedrijf
geworden. Naast een mooie bespiering
realiseren ze een bovengemiddeld eiwitpercentage. Jolandatelgen vertegenwoordigden ook veelvuldig het mrij-ras in een
demonstratiegroep tijdens de NRM.

Jolanda 150 (v. Buster), een van de actuele stiermoeders
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