Koepad

Visitekaartje M arian

Wijnand Pon is benoemd
tot commandeur in de Orde
van Oranje Nassau. Pon
dankt zijn onderscheiding
aan de ondernemingszin die
hij toonde op fokkerijgebied.
Zijn melkvee- en showbedrijf in Leusden — waar onder leiding van Jan Jager
grootse prestaties werden geleverd — genoot in de beginjaren van zijn carrière grote
bekendheid. In het Groning-

Bijna twintigjarige geniet nog steeds KI- interesse
Vijf Mariannen stonden dit jaar in het productieklassement van het
roodbontkamp. De Mariannen vinden hun herkomst uiteindelijk in
MRIJ-koe Marian 88. De Berenddochter loopt tegen de twintig, maar
bezit nog steeds de stiermoederstatus.

G

elaten laat Marian 88 de aandacht
van haar bezoekers over zich heenkomen. Marian bezoekt de melkstal al
meer dan acht jaar niet meer, maar geniet
desondanks nog steeds een plekje op het
bedrijf van Edwin (40) en Petra (37) Groot
Zwaaftink uit Wijhe. ’Ik laat de omakoe,
zoals mijn kinderen Marian kennen, altijd even zien aan bezoekers, handelaren
of KI-organisaties. Dan zien ze waar de andere Mariannen vandaan komen. Levensduur wordt steeds belangrijker. Zo’n oude
koe zegt dan wel iets over haar nageslacht’, aldus Groot Zwaaftink. Visitekaartje Marian 88 telt komend voorjaar twintig lentes, maar vervult haar PR-functie
nog moeiteloos. De goede conditie laat
geen twijfel bestaan over haar vitaliteit.

Niet te stuiten carrière
De respectabele leeftijd van Marian betekent niet dat de belangstelling voor haar
genen verdwijnt. De absolute raszuiverheid maakt haar gewild bij verschillende
MRIJ-fokkers. Groot Zwaaftink fokt jaarlijks ongeveer tien stiertjes op voor zowel
collega-veehouders als voor de KI. De
melkveehouder laat Marian 88 niet meer
apart spoelen, maar geeft haar nog wel
kansen. ’Ze wordt elke drie weken nog
tochtig. Als het ET-team er toch is, zet ik de
oude Marian er bij. Voelt ze goed, dan probeer ik het gerust nog eens. De Duitse KIorganisatie TopQ wil een combinatie met
MRIJ-stier Ossian voor haar fokprogramma gebruiken’, vertelt Groot Zwaaftink.
Marian leverde in 1998 Mathador 25 (v.
Wenneker Brunswijk) al voor dat programma. Mathador 25 staat op dit moMarian 88 staat aan de basis van een
productieve koefamilie
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ment in de stierencatalogus en is volgens
Edwin Groot Zwaaftink het evenbeeld van
zijn moeder in melk, uier en gehalten.
De uiervererving komt ook in het uiterlijk
van Marian naar voren. Dat beoordeelde
de inspecteur met 84 frame, 90 uier, 84 be-

nen, 84 bespiering en 87 totaal. ’Als vaars
was Marian 88 een prachtdier, een luxe
koe, terwijl daarvóór gewoon goede melkkoeien zaten maar niets aparts’, herinnert
de melkveehouder zich. Ondanks het
mooie exterieurrapport van de oude Marian is het exterieur volgens Groot Zwaaftink een aandachtspunt van de koefamilie. Bij de actuele stierkeus legt de
veehouder daar meer nadruk op. Voor de
Holsteins gebruikt hij momenteel Stadel,
Reno, Cocktail 19 en Jerom. De zeven
MRIJ-koeien die tussen de tachtigkoppige
veestapel lopen, mogen door het succes
bij MRIJ rekenen op een MRIJ-stier als

partner. Stieren als Albert J en
Buster krijgen kansen om de
raszuiverheid te waarborgen.
Marian 88 maakte haar beste
lijst op zesjarige leeftijd:
12.288 kg melk met 4,55 % vet
en 3,68 % eiwit in 305 dagen.
Dat was goed voor de hoogste
podiumplaats bij roodbont
in de Nederlandse productierangschikking van 1991. De
productieteller staakte bij
52.647 kg melk doordat ze na
haar vijfde afkalving niet
meer drachtig werd. Groot
Zwaaftink besloot haar niet af
te voeren, maar te benutten
voor de fokkerij. ’Marian verwierp het vruchtje telkens op
twee maanden. Dat ik haar
niet meer drachtig kreeg vond
ik jammer, maar spoelen ging
wel. Ze is met diverse stieren
gespoeld, in totaal wel twintig
keer. Onder de naam Mathador vertrokken er verschillende zonen van onder meer Tano, Ajax 94, Roel en Wenneker
Brunswijk richting KI-stallen.

Wijdvertakt
Hoewel het stiermoederschap
Marian 88 niet vreemd is en er
tot op vandaag nog belangstelling voor haar bestaat, manifesteerde Marians succes zich
vooral in de vrouwelijke lijn.
Afgelopen seizoen haalden
vijf nazaten een vermelding
in het productieklassement.
Daaronder zaten zowel MRIJals Red-Holsteindieren. Tulipkleindochters Marian 164 en
Marian 171 schopten het
zelfs tot productiekampioenes 2002-’03 bij de roodbonten. Marian 171 werd productiekampioene bij de vaarzen
en haar halfzus bij de oudere
dieren. Het tweetal komt uit
Marian 123 (v. Cowboy), vol-

gens Groot Zwaaftink de beste
combinatie met Marian 88. Paroledochter Marian 165 gooide
hoge ogen bij de MRIJ’s. Een paring met Albert J leverde een
stierkalf voor het MRIJ-programma van Holland Genetics.
Groot Zwaaftink coacht de
hoogproductieve dieren welbewust. ’Hoogproductieve dieren voer ik harder dan benedengemiddelden.’ Misschien
is dat minder economisch,
maar zonder goede papieren
verkoop je geen fokvee.’ Marian zelf lijkt niet te beseffen
welke invloed de prestaties
van haar nageslacht teweegbrengen. Met rasse schreden
stapt de Berenddochter door
de wei. ’In het voorjaar mag ze
naar buiten en ’s winters staat
ze op twee rubbermatten in de
oude grupstal.’ Groot Zwaaftink vindt dat Marian 88 deze
positie meer dan verdiend
heeft, maar hij laat haar niet
tot de laatste snik lopen. ’Zo
lang ze probleemloos loopt
mag ze blijven, maar ik laat
haar niet onnodig lijden. Als
ze niet meer kan gaat ze weg’,
glimlacht Groot Zwaaftink.
’Misschien wordt ze wel de
oudste koe van Nederland.’
Tijmen van Zessen

Wijnand Pon

Koepon, maar is de afgelopen tijd ook Autopon: hij is
voorzitter van de raad van
commissarissen van Pon
Holdings, de Nederlandse
importeur van Audi en Volkswagen.
Het internationale rekencentrum Interbull in het
Zweedse Uppsala kan op
zoek naar een nieuwe directeur nu Ulf Emanuelson

Ulf Emanuelson

se Garnwerd tilde hij later
grote melkveebedrijven van
de grond en ook in Schotland, Duitsland en Canada
exploiteert Pon inmiddels
moderne melkveebedrijven.
Via Caneda Holstein zette hij
in de jaren zeventig en
tachtig de Canadese stieren
op de Nederlandse kaart.
Vanwege twijfels over de Canadese fokkerijkoers riep
Pon in de jaren negentig een
eigen KI-organisatie in het leven: AltaPon, het huidige
Alta, waarvan de gelijknamige Noord-Amerikaanse evenknie inmiddels ook tot de
Koepon Holding behoort.
Pon, die regelmatig blijk gaf
van een goed gevoel voor timing, voegde diverse andere
takken van sport aan zijn
holding toe, zoals de bemiddeling in agrarisch onroerend goed. Ook Tellus, de
enkele jaren geleden opgerichte inseminatiedienst,
hoort als zusterbedrijf van
Alta tot de Koeponfamilie.
Wijnand Pon werd groot als

Jan Ruyter

een nieuwe functie heeft
aanvaard. Hij vertrekt naar
de op dezelfde lokatie gelegen landbouwuniversiteit,
waar hij tot professor Veterinaire epidemiologie is benoemd.
Menno Kamminga vertrekt
als directeur van Tellus, de
inseminatiedienst van Koepon Genetics Europa en
zusterbedrijf van Alta Nederland. Hij was tweeënhalf jaar
werkzaam bij Tellus. Niettemin neemt hij al afscheid
omdat hij de tijd rijp acht
om een zelfstandig adviesbureau te starten nu de DLVadviesgroep in het Noorden met interne problemen
kampt.
Fokkerijadviesbureau Peek
en Van der Kroon krijgt
versterking van voormalig
melkveehouder Jan Ruyter
uit Kraggenburg. Ruyter geniet bekendheid als jurylid
(onder meer door het jureren op de NRM 2000).
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