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Tulip

Sinds afgelopen september staat de teller
van Tulip op elf jaar. Omdat er voorlopig
genoeg doses zijn ingevroren, staat de
Nighthawkzoon, levend en wel, momenteel op rust. Ondanks zijn leeftijd verkeert
hij in een blakende gezondheid. ‘Hij is ons
tegengevallen in score voor duurzaamheid. We dachten altijd: die stier stijgt straks hartstikke hard door omdat hij zelf zo
duurzaam is. Tulip kan nog wel jaren mee
zoals hij er nu voor staat. Van stieren als
deze willen we wel een volle stal hebben:
die produceren goed, dekken goed en
gaan nog vlot op de kunstkoe. Hij valt op
omdat hij net niet opvalt.’

Over de hele wereld raakten de genen van Subliem Tulip in de loop
der jaren verspreid. Talrijke nakomelingen bewijzen zijn kwaliteiten. Zelfs in Canada, waar de fokkers van de Nighthawkzoon tegenwoordig gevestigd zijn, lopen zijn dochters rond.

N

ooit dachten de broers Sjaak en Jan
Kappers dat hun aangekochte pink
Batenburg Tina 824 via Subliem Tulip later
zoveel zou betekenen voor de roodbontfokkerij. Het jonge Tontokalf, gekocht op
de veiling in Bunnik in 1988, ontpopte
zich op hun bedrijf tot een fraaie vaars. ‘Ze
leek in haar eerste lactatie zo goed dat we
besloten om met haar naar de keuring in
Wanroy te gaan’, diept Jan Kappers op uit
het verleden. ‘Daar werden we tot onze
verbazing gelijk kampioen met deze koe.’

Superbeste uier
De juryleden in de ring waren niet de enigen die het talent van Tina hadden opgemerkt. Henk Verheij, foktechnisch medewerker bij CR Delta VRV, was eveneens in
Manege De Bergen in Wanroy aanwezig.
‘Tina viel op door haar mooie rib’, begint
hij over de Tontodochter. ‘Ze was middelgroot, bezat goede benen en was voorzien
van een superbeste uier. Dat laatste, samen met de mooie rib, zorgde voor een
enorme showuitstraling. In productie was
het meteen top.’
De belangstelling voor Batenburg Tina
824 groeide van de ene op de andere dag.

‘Tina was zo compleet dat ze zowel als
vaars en als tweedekalfs in het spoelprogramma werd opgenomen.’

Tinight wordt Tulip
Door de opvallende prestatie van Tina liep
het in Spankeren in één klap storm met de
KI-belangstelling. ‘Het was hollen met de
spoelcontracten’, blikt Jan Kappers terug.
‘Na het kampioenschap hebben we Tina
elke lactatie gespoeld. In haar derde lactatie zelfs vijf of zes keer met telkens ongeveer 25 goede embryo’s.’ Tot het noodlot
in de vierde lactatie toesloeg – Tina
scheurde haar kruisbanden – werden
haar genen ten volle benut.
Een van de talrijke paringen op de roodbonte Tontotelg was deze met de proefstier Domar Nighthawk, een Blackstarzoon uit de Canadese Domar Enhancer
Kim. ‘In die tijd werd bij roodbont vaak gespoeld met proefstieren’, verduidelijkt
Henk Verheij. ‘Op dat moment stonden de
proefstieren van Blackstar in de belangstelling. Het waren de topdagen van
Blackstar en Enhancer. Hun genen leken
interessant voor de roodbontfokkerij.’ De
spoeling met Nighthawk bracht Subliem
Tulip – eerst Subliem Tinight gedoopt – en
Subliem Mike teweeg. Deze laatste stond
bij KI Land van Cuijk maar bleef altijd in
de schaduw van zijn volle broer staan.
Toen de broers Kappers het in Nederland
voor bekeken hielden en besloten om ieder een eigen bedrijf op te starten in Canada, waaierden de nakomelingen van Tina
Subliem Tulip, als elfjarige springlevend
maar voorlopig op rust

Vervolg via zonen

Batenburg Tina 824 (v. Tonto), moeder
van Tulip en ingeschreven met 86 punten
Prod.: 4.06 305 11.345 4,39 3,41 LW 110
uit. De liefde voor roodbont verhuisde
mee naar de overkant van de Atlantische
oceaan. ‘We hebben allebei een zwak voor
roodbont’, haalt Jan Kappers aan. ‘Op
mijn bedrijf zijn nu tien tot vijftien van de
140 melkkoeien rood.’ Uit Tina namen de
broers een aantal embryo’s mee. Ook de
eigengefokte Tulip kreeg kansen in het
Canadese Ingersoll. ‘Nu heb ik tien pinken van Tulip. We melken er al eentje. De
rest kalft in de loop van de zomer af.’

Levend en wel
Met meer dan 20.000 dochters in de berekening zijn de fokwaarden van Subliem
Tulip uitgekristalliseerd. ‘Tulip geeft middelgrote dochters met een goede rib en
beste uiers’, beschrijft Verheij. ‘Bij de benen zie je vaak een wat kromme stand
maar dat beïnvloedt het gebruik niet. Het
karakter is ook niet echt zijn sterkste
kant. Er zitten pittige tantes tussen in de
melkstand.’ Tulip past volgens Verheij het
best op grote dieren met goede benen. ‘Op
dergelijke koeien is het een tovenaar wat
de uiers betreft.’
Sinds zijn doorbraak in augustus 1997
groeide de invloed van Tulip zienderogen
binnen de roodbonte populatie. ‘Tulip

Paspoort Subliem Tulip
Naam: Subliem Tulip
Afstamming:
Nighthawk x Tonto x Enhancer
Melkgevende dochters in
fokwaardeschatting: 20.378
Totaal eerste inseminaties in
Nederland: 104.074
Productie-index: DPS € +195 DU 99
99 +593 +0,62 +0,08 +75 +27 +190
Exterieurindex: 104 115 102 110
Uiergezondheid: 107
Vruchtbaarheid: 100
Geboortegemak: 102
Afkalfgemak: 102
Karakter: 96
Melkbaarheid: 98

heeft altijd goed zijn fokwaarde gehouden’, vindt Verheij. ‘Alleen bij de komst
van de duurzaamheid bleek hij onder gemiddeld te scoren.’ Dit minder sterke
punt valt volgens hem goed te verklaren.
‘In het begin zul je misschien een aantal
dochters missen. Dat komt door een combinatie van de kleinere gestalte, de gemiddelde benen en omdat ze net niet die
laatste liter melk geven. Maar als de dochters tweedekalfs zijn, is de kans groot dat
ze daarna vlot de derde en de vierde lactatie halen.’
Dat Tulip nooit hoger scoorde voor duurzaamheid hebben ook de stierenverzorgers in Giekerk nooit begrepen. ‘Als je
zegt dat Tulip vijf jaar is, dan geloof je het
ook’, klinkt Wouter Steenhuis, hoofd
stallen in Giekerk, overtuigd over de
duurzaamheid van de roodbonte rakker.

Tulip zelf oogst niet langer het gros van de
belangstelling. Vooral zijn zonen trekken
nu de aandacht. In Nederland en Vlaanderen veroverden Midpeler Misty, Almere
Pericles, Jusaba Lex en Cocktail 19 een
plek op de stierenkaart. Ook de Duitse Tulipzoon Taecks is sinds kort in de beide
landen beschikbaar. ‘Wat de zonen betreft kun je stellen dat de appel niet ver
van de boom valt’, zegt Henk Verheij.
‘Naar productie-opbouw toe is toch een
behoorlijke spreiding zichtbaar, vooral
als je Jusaba Lex met Cocktail 19 vergelijkt. Misty en met name Pericles lijken in
dat opzicht meer op hun vader.’
Met de jaren loopt het Tulipbloed uit over
de hele wereld. In totaal vertrokken tot nu
toe meer dan 200.000 doses richting buitenland, inclusief Vlaanderen. ‘Duitsland
was het voornaamste exportland’, verklaart Jan G. Derksen, teamleider planning en distributie bij Holland Genetics.
‘Dat land nam ruim een kwart van de rietjes af.’ Na Duitsland volgen Zuid-Afrika,
Denemarken, Japan, Chili en Mexico. Op
dit moment is Tulip na Marty, Stadel en Leon nummer vier bij de meest geëxporteerde roodbontstieren ooit. De vooruitzichten zijn goed. ‘Hij is nog in leven en er is
nog altijd vraag.’
Annelies Debergh

Elfjarige Nighthawkzoon nog steeds in b lakende gezondheid in KI-stallen Giekerk

Tulip tovena ar voor uiers
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