Jeffrey-Way vaart eigen koers
Exterieurrijke dochters in Nederland en fokstieren uit Jeffrey-Waystal in Italië en Japan
De hoogste prijs tijdens de QG-veiling afgelopen zomer voor een loot
uit de Jeffrey-Waykoefamilie vestigde de aandacht op de koestam van
de Amerikaanse fokker Hendrickson. In twintig jaar tijd ontwikkelde hij
een koefamilie via een aaneenschakeling van sterke stiervaders.

drickson zette zelf de embryo’s in waaruit
de met 91 punten ingeschreven Tina werd
geboren. ’Met het beenwerk van Tina is
niets mis. Ze is inmiddels elf jaar en wanneer ik bezoekers vraag hoe oud ze is,
schatten ze haar altijd veel jonger.’ Hendrickson paarde Tina met Luke omdat
destijds van Luke werd verwacht dat hij

’E

r zijn momenteel niet zoveel koefamilies in Nederland waaruit je er van
de laatste vaarzenlichting zo vier op kunt
noemen met 88 punten voor algemeen
voorkomen. Het wordt nog unieker wanneer je bedenkt dat er in totaal nog geen
twintig vrouwelijke dieren uit de Mascot
Tinafamilie in Nederland gekeurd zijn.’
Adolf Langhout van ALH Genetics wordt al
snel enthousiast wanneer hem wordt gevraagd naar achtergrondinformatie over
de Amerikaanse koefamilie van JeffreyWay Mascot Tina. ’Stuk voor stuk zijn het
grote, langgerekte koeien met ondiepe
uiers,’ aldus Langhout, die tientallen embryo’s uit de familie naar Nederland haalde en verkocht.
Afgelopen zomer trok een van die Nederlandse vaarzen met 88 punten, QG Triuna
CV, de aandacht omdat ze met 27.000 euro
de veilingtopper bleek tijdens de veiling
van Quality Genes uit Dalen. Triuna’s
stamboom loopt via vader Convincer en
moeder Jeffrey Way Format Tate (v. Formation) via Jeffrey-Way Luke Tripoli (v. Luke)
terug naar Jeffrey Way Mascot Tina (v. Mascot). ’Met Tina kwam de interesse voor de
koefamilie in een stroomversnelling’,
start Jeff Hendrickson uit het Amerikaanse plaatsje Belleville, net onder de rook
van Madison in Wisconsin. ’Van Tina zijn
minstens twintig stieren naar KI-organisaties over de hele wereld gegaan, waarvan
de combinatie met Norrielake Cleitus
Luke de beste bleek.’

Japanse topstier
Jeff Hendrickson vertelt rustig zijn verhaal
over de stamkoe van de koefamilie die hij
in 1983 van zijn voormalig werkgever voor
7000 dollar kocht. ’Dat was best een flink
bedrag voor een beginnende boer. Maar ik

60

oktober 2 2003

met contracten voor onder meer Japan.
We hebben toen besloten haar zuster Tequila te contracteren. Dat leverde geen
topdieren op, maar dat kwam misschien
ook doordat we Corky en Mattie G als stiervader gebruikten.’
Hendrickson verkoopt doorgaans alleen
embryo’s uit zijn koefamilie die internationaal steeds populairder lijkt te worden.
’We hebben altijd gewerkt met de gedachte dat we met onze beste koeien het
meeste geld konden verdienen door ze zelf

te houden. Deze werkwijze hanteren we
nog steeds’, aldus Hendrickson, die samen
met zijn vrouw Kate 75 koeien op een
grupstal melkt. Eenmaal week hij af van
zijn principe en verhuisde een van de
Lukezussen, J-W Luke Trinity, voor veel
geld naar het bekende bedrijf Carrousel
farms in Iowa. Zij leverde prompt een van
de hoogste Japanse exterieurstieren van
dit moment, Carrousel Titanic, een Corkyzoon.
In Italië staat ook een Corkyzoon uit de Tri-

Jeffrey-Way Luke Tripoli (v. Luke), 93 punten
Productie: 2.00 365 13.768 4,33 3,48

Jeffrey-Way Mascot Tina (v. Mascot), 91 punten
Productie: 4.09 365 17.513 4,2 3,4
wilde Inwood Taffy Apollo, een met 93
punten ingeschreven Waynedochter hebben, omdat ik het zo’n fijne koe vond. Ze
had zo’n mooi frame en een enorme drang
om te melken.’ Hendrickson paarde haar
met Marshfield Elevation Tony, wat resulteerde in de excellente Jeffrey-Way Mars
Tara. Via twee duurzame dochters van Bell
ontstonden twee familietakken. De bekendste mondde via een excellente Chief
Markdochter uit in Mascot Tina.
’Ik had die embryo’s, waaronder Mascot Tina achteraf bleek te zitten, destijds kunnen kopen’, vertelt Langhout. ’Maar in
Nederland zou ik een combinatie van
Chief Mark maal Mascot vanwege de beenvererving nooit kunnen uitleggen.’ Hen-

meer formaat en sterk beenwerk zou vererven. De combinatie zorgde voor acht
dochters (waarvan er drie excellent werden) en drie zonen. Van de Lukebroers Tucker, Trapper en Turner startte Jeffrey-Way
Luke Tucker zo sterk dat hij ook in Nederland via WWS enige tijd werd vermarkt.
Helaas bleek hij niet zo persistent.
Van de Lukezusjes was vooral Jeffrey-Way
Luke Tripoli gewild bij de KI-organisaties
omdat ze een excellente score van 93 punten combineerde met hoge producties. ’Ze
was een van de betere Lukedochters die ik
ooit zag’, vertelt inspecteur Marcel Fox, die
voor het Etazon-project van Holland Genetics destijds embryo’s van haar probeerde
te bemachtigen. ’Ze was zwaar behangen
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Eigen baas over koeien
Even terug naar de woorden van Langhout.
Hij roemde de exterieurpracht van de vaarzen uit de Tinafamilie in Nederland. Zo
loopt in de stal van Frans Jan ter Beek uit
Muiden een 88 punten Durhamvaars uit
Jeffrey Way Hunter Teardrop. Teardrop,
een met 94 punten ingeschreven Hunterdochter, stamt uit de andere tak van de
koefamilie. Eveneens een met 88 punten
ingeschreven Durhamvaars is Trivia 2 in de
stal van Arie van de Mortel uit Deurne, die
via Margene Blackstar Fred haar oorsprong
vindt bij Luke Tripoli.
’Durham is de stier waarmee we onlangs
Tate hebben gespoeld’, vertelt Hendrickson, die nuchter blijft onder de wereldwijde belangstelling voor zijn koefamilie.
’We spoelen ook wel de jonge generaties

Jeffrey-Way Format Tate (v. Formation), 92 punten
Productie: 2.02 365 15.427 3,7 3,3
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polyfamilie. Sabbiona Corky Gazzer staat
in de top- 50 van de Italiaanse indexlijst.
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uit de familie, maar Tate is momenteel
mijn favoriet. Ik blijf altijd nog wel eigen
baas over mijn koeien en bepaal in goed
overleg de stierkeuze.’ Hendrickson geeft
aan dat hij niet ongelukkig is geweest met
de stierkeuzen en combinaties die bijdroegen aan de ontwikkeling van de koefamilie.
’Een dosis geluk heb je wel nodig, zoals met
CVM. Tina bleek achteraf drager, maar ze
gaf het maar aan een paar dochters door.’ Eigenlijk vindt Hendrickson niet dat hij veel
anders doet dan collega’s. ’Net als iedereen
proberen we koeien te fokken gericht op
hoge levensproducties en excellent exterieur. Misschien met dat verschil dat we
werken met een iets specialere koefamilie.’
Jaap van der Knaap
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