Koefamilies kunnen misstappen in stiergebruik opvangen, vinden

uit Six zich kritisch. Gelukkig gaf de overwinning van
Tina wel in eigen huis veel arbeidsvreugde. Vooral ook
omdat Tina een dubbel eigen fokproduct is. Six fokte
zowel Tina’s vader als Tina’s moeder. ‘Cherrywood Picco is een Rudolphzoon die ik fokte uit Granddochter
Karona America. Dat was een uit Canada geïmporteerde pink uit Micheret Atlanta Aerostar, waar KI-belangstelling voor bestond.’
De KI-organisatie Semex kocht het Rudolphstiertje
Picco en stalde dit bij een KI-organisatie in Tsjechië.
Picco werd vervolgens getest in Canada en realiseerde
verdienstelijke exterieurcijfers met omgerekend 110
(2,50) voor totaal exterieur. Six verspoot zelf vijf doses
met Tina als resultaat. Niet voor niets heeft hij haar
Starleadermoeder Petra teruggekocht. Six probeert
nog om aan sperma van Picco te komen om Petra mee
te gaan spoelen.

Frans en Jacqueline Six uit Vlamertinge. Met een kampioensvaars op
de internationale show in Verona en haar verkoop naar Nederland
kwam de stalnaam Cherrywood definitief goed in beeld.

H

et klikt bijna te absurd voor woorden. De vaarzenkampioene van de
internationale keuring in het Italiaanse
Verona in 2003, Cherrywood Tina, heeft
tot nu toe louter broertjes en zusjes met
een Belgische blauwe stiervader. ‘Vlak na
het afkalven als vaars verkocht ik haar
moeder Cherrywood Petra aan een veehouder in de buurt omdat we royaal in het
melkvee zaten’, start Frans Six uit Vlamertinge het opmerkelijke verhaal achter de
keuringsvedette. ‘Deze veehouder gebruikt op al zijn koeien Belgische-witblauwstieren en dus ook op Petra. Toen Tina later Europees vaarzenkampioene
werd heb ik haar moeder vlak voordat ze
in de droogstand ging terug kunnen kopen. Ze kalfde hier dit voorjaar af van haar
vierde kalf, een Belgische blauwe.’

Misstap opvangen
Koefamilies, daar draait het om bij Frans
(52) en Jacqueline (49) Six. Wereldwijd bekende familienamen zijn er verzameld in
de 40-koppige melkveestapel, die de stalnaam Cherrywood draagt, vernoemd naar
het nabijgelegen Kriekbos. Nazaten van de
Franse Rollsfamilie, de Amerikaanse
Blackmoor Jerland Daisy en de Canadees
klinkende namen als Hanoverhill Lulu en
Roxy, en Comestar Lauri Sheik schuilen
onder de koeien. ‘Koefamilies kunnen een
misstap opvangen wanneer je een stier gebruikt hebt die achteraf gezien tegenvalt.’
Six investeerde in koefamilies door embryo’s en uit Canada geïmporteerde dieren te kopen. ‘We zijn hier in de jaren tachtig pas Holsteinstieren gaan gebruiken op
onze Fries zwartbont vee. Dat was natuurlijk veel te laat, maar het werd in deze regio ook niet echt gestimuleerd. De eerste
generatie was een grote stap vooruit, maar
toen we daarmee verder fokten had ik het
gevoel dat de vooruitgang stagneerde.
Daarom zijn we gaan investeren in raszuivere Canadese Holsteindieren. Het type
koe uit Canada spreekt me het meeste aan:
groot, sterk, met een goede uiertextuur,
duurzaam en productief.’ Zittend aan de
keukentafel priemt Six met een vinger op
de tafel. ‘De tijd is al lang voorbij dat showkoeien geen hoge producties realiseren’,

56

juni 1/2 2004

zo bepleit hij fel. ’Kijk maar in de programmaboekjes van de keuringen. Helaas blijven de verhalen onder veehouders wel
doorgaan dat keuringskoeien geen melk
geven.’
In de eigen stal bedraagt de gemiddelde
305-dagenproductie 10.165 kg melk met
3,72 % vet en 3,36 % eiwit bij de melkcontrole. Op dit moment worden overwegend
Canadese stieren gebruikt. In het spermavat zitten de stieren CB Allen, Stormatic, Titanic, Freelance, Champion, Astronomical en Outside.
Six ergerde zich dan ook dat zijn Cherrywood Tina als vaars niet mocht deelnemen

Jacqueline en Frans Six: ‘België bestaat
nauwelijks als fokkerijland’
aan de keuring Agriflanders in Gent omdat haar productie-index niet hoog genoeg
bleek. ‘Ik was daardoor wel geprikkeld.
Het was zo’n elegant dier dat ik graag wilde laten zien. Daarom besloot ik met haar
deel te nemen aan de internationale keuring in Verona.’ Het pakte bijzonder goed
uit, Cherrywood Tina werd overtuigend
kampioene.
Terug in eigen land werd Tina ingeschreven met 88 punten, maar veel belangstelling kreeg Six niet. ‘Niet dat ik echt zit te
wachten op veel publiciteit, maar toch. Ik
denk wel dat het aangeeft dat België als
fokkerijland nauwelijks meer bestaat’, zo

Levenswerk
Boven: Cherrywood Petra (v. Starleader), 86 punten, moeder van
Veronakampioene Cherrywood Tina, is weer thuis
Onder: Voorbeelden van internationale koefamilies: Cherrywood Roxania
(v. Comestar Leader) en Mohrfield Lulu (v. Comestar Leader)

Fokkerij als levenswerk
Internationaal succes Cherrywood Ti na impuls voor fokbeleid Frans Six

Cherrywood Tina kwam tijdens het EK in Brussel dit
voorjaar uit voor Nederland voor haar nieuwe eigenaren Diamond-Twin Genetics uit Dalen. ‘Ik heb haar
voor de helft verkocht’, vertelt Six. Hij geeft aan dat hij
niet onmiddellijk overstag ging toen er gevraagd werd
om haar te verkopen. Uiteindelijk ging hij wel akkoord. ‘Mede om meer belangstelling voor haar te krijgen, omdat ze dat verdient’, vertelt Six over de 1,62 m
grote Piccodochter. ‘Bovendien krijgen we zelf zo ook
meer naamsbekendheid. Het zou mooi zijn wanneer
we met fokkerij een deel van onze inkomsten veilig
kunnen stellen’, denkt Six hardop. ‘Fokkerijresultaten
kosten tijd, veel tijd. Fokkerij is echt een levenswerk.’
Jaap van der Knaap

