Doolhof Decem ber breekt door

Doolhof December
(Wallace x Lord Lily)

Jos en Odie Zijlmans scoren voor het ee rst met gelukstreffer uit hun Mariefamilie
Diverse koeien uit de Mariefamilie van Jos en Odie Zijlmans uit
Raamsdonk wisten door de jaren heen KI-belangstelling op te wekken. Nooit eerder leverden de talrijke contracten en ET-sessies hun
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Exterieurvererver bij uitstek
Doolhof December levert veel melk waarbij de
gehalten enige aandacht verdienen. De exterieurvererving vormt met 114 het sterkste punt
van de Wallacezoon. Zo zijn de uiers van zijn
dochters achteraan hoog en vooraan vast aangehecht terwijl ze voorzien zijn van een uitstekende ophangband. December geeft naast degelijk beenwerk ook fraaie frames met een flink
stuk hoogtemaat door en vererft bovendien een
open skelet met veel inhoud. Omwille van zijn
betere score voor geboorteverloop kan December eveneens op pinken ingezet worden.
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een fokstier op. Met Doolhof December komt daar nu verandering in.

M

arie 1 en Marie 2. Deze twee koeien, aangekocht op de fokveemarkt in Den Bosch, luidden ongeveer 70
jaar geleden het Marietijdperk in op het
melkveebedrijf van de familie Zijlmans
uit Raamsdonk. Intussen reikt het nakomelingschap van de Mariefamilie tot
nummer 760 en verspreidden de Mariegenen zich een stuk verder dan deze
Noord-Brabantse gemeente. Met het debuut van Doolhof December deint deze
genetica met achtereenvolgens de stieren Wallace, Lord Lily, Nordkap, Sunny
Boy en Tops nu nog een stuk sneller uit.

Geluk vervult genetica
Marie 544 was de eerste uit deze koefamilie waar destijds KI-belangstelling voor
ontstond ten huize Zijlmans. Omwille
van haar hoge verwachtingswaarde
contracteerde Henk Buijs, foktechnisch
medewerker CR Delta, de Nordkappink.
’Sunny Boymoeder Marie 490 was eveneens stiermoeder’, vult Buijs aan. ’Haar
Jabotdochter Marie 500 kenmerkte zich
door hoge indexen en werd daardoor
veel gespoeld. Een beloftevolle Addisondochter en een Aarondochter uit Marie
500 promoveerden inmiddels tot donoren op het CR Delta-testbedrijf.’
Als hoogdrachtige pink kwam Marie 544
uiteindelijk op het testbedrijf terecht. Na
het kalven startte de Nordkapdochter er
aardig met produceren. ’Door een twijfelachtige IBR-test stond de vaars vrij
snel opnieuw thuis’, vertelt Jos Zijlmans
(46) over de inmiddels tien jaar oude Marie. Kort nadien bleek op Den Doolhof bij
het behalen van de IBR-vrije status dat dit
loos alarm was geweest. Het bewijs? ’De
koe is er nog steeds en de IBR-vrije status
hebben we intussen ook behaald.’
Door haar hoge index mocht Marie 544
opnieuw KI-interesse genieten. Een lan-

ge rij stieren werd met de Nordkapdochter gepaard. De eerste twee sessies gebeurden met proefstieren, wat Zijlmans
achteraf gezien jammer vindt. ’Zo’n koe
zie je veel liever gepaard met een goede
fokstier’, klinkt het bij Jos. ’In mijn ogen
is ze te veel gespoeld met proefstieren.’
Daarna vonden spoelingen met fokstieren als Lord Lily en Ronald plaats. Ondanks het ruime aantal ET-sessies resulteerden de spoelingen veelal in weinig
embryo’s. ’Als er één opvallend kenmerk
is bij deze koefamilie, dan is het wel het
slecht spoelen. Marie 544 gaf altijd heel
weinig embryo’s. Dochter Marie 618
blonk uit in het geven van veel onbevruchte en slechte embryo’s.’
Van Marie 544 zette Zijlmans ook zelf
embryo’s in. Dat leverde hem drie dochters op waarvan Lord Lilydochter Marie
618 als pink het meeste uitblonk. Op die
manier wist ze net als haar moeder een
KI-contract binnen te halen. ’Wallace
leek vanwege de mooie frames een aansprekende combinatie’, vertelt Henk
Buijs. ’Vooral omwille van de Nordkap-

Odie en Jos Zijlmans: ’De Maries zijn
sterke en duurzame koeien’
achtergrond was dat positief. Door de
goede benen van de Lord Lilydochter
durfde ik de paring met die Mascotzoon
aan.’
Helaas resulteerde de ET-sessie in slechts
één slecht embryo. Omdat de spoeling
anders tevergeefs was geweest besloot
ET-specialist Erik van der Plaat om het
embryo mee te nemen en het te laten
overnachten in een speciale broedstoof
in het ET-lab in Hoornaar. Na die nacht
zag het embryo er onder de microscoop
nog niet veel beter uit maar toch besloot
Van der Plaat om het in te planten. ’Ik
had een laatstekansembryo nodig voor
de familie Zijtveld in Kockengem’, vertelt Van der Plaat. ’Met de toestemming
van die veehouder plantte ik daar het

embryo in.’ Toen na verloop van tijd de
koe drachtig bleek, nam Zijlmans contact op met de familie Zijtveld. ’Ik maakte een afspraak om het kalf tegen vergoeding terug te halen en bracht nog
IBR-vrije biest naar dat bedrijf.’ Aangezien het kalf in december ter wereld
kwam, kreeg het ook die naam mee.
’Toen het kalf hier terug was, viel het ons
op dat het een fel stierkalf was. Hij groeide hard en had een gitzwart haarkleed’,
vertelt Jos. ’Het kalfje vertrok wat later
naar de KI.’

Stoppen met spoelen
Na de spoeling met Wallace kwamen nog
Topspeed Kid, Russel, Bobstar, Delta Valdez en Major aan bod. De combinatie van
Marie 618 met Topspeed Kid leverde het
stierkalf Doolhof Top en diverse dochters
op die zich nu bewijzen in de stallen van
CR Delta. ’Het zijn allemaal hele beste
koeien’, legt Henk Buijs uit. ’Een van hen
is ingeschreven met 86 en een met 87
punten voor algemeen voorkomen. Het
enige nadeel is dat door de combinatie
met Topspeed Kid de gehalten nog een
stuk onderuit zijn gegaan.’
Toen de ET-resultaten er steeds verder op
achteruitgingen en de kans op onvruchtbaarheid toenam besloot Zijlmans om
haar opnieuw te laten kalven. ’Haar op-
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nieuw drachtig krijgen was moeilijk’,
vertelt Zijlmans. ’Om meer kans te hebben op dracht, besloten we Marie 618
normaal te insemineren en er een week
later een embryo bij in te zetten. Dat lukte, maar vier weken voor de verwachte
kalfdatum kwamen de twee kalveren
dood terug.’ In tweede lactatie werd Marie 618 opnieuw gespoeld. Dit keer met
Rocker. ’Bij die sessie gaf ze 17 eicellen
waarvan er slechts twee bevrucht waren.
Dat was voor mij het signaal om definitief te stoppen met spoelen en haar gewoon te insemineren. Gelukkig kregen
we haar meteen drachtig van Laurenzo.’
Inmiddels is de Lord Lilydochter gekalfd
van een beloftevol vaarskalf.
De familie typeren lijkt Zijlmans alvast
helemaal niet moeilijk. ’Als ik kijk naar
de oude Nordkap Marie 618, dan zijn het
hele sterke en duurzame koeien. Ondanks het spoelen reikt haar productie al
over de 66.000 kg melk en dat in slechts
vier lactaties.’ Wat hun karakter betreft,
zijn het geen opvallende koeien in de zeventig koppen tellende melkveestapel
met een productie van 10.308 kg melk
met 4,35 % vet en 3,57 % eiwit in 379 dagen. ’Het zijn vooral rustige dieren. Door
talrijke ET-sessies zijn het koeien die
vaak aan het halster liepen. Toch eisen ze
hun plaats in het koppel op maar dat is
ook logisch. Een koe van 1,5 meter loopt
één van 1,4 meter zo omver.’ Doolhof December komt alvast in aanmerking om
op zijn thuisbasis ingezet te worden. Zijlmans blijft nuchter: ’Hopelijk houdt hij
bij de volgende indexdraai goed stand.’
Annelies Debergh
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