Gypsy Grand beve stigt succes
Inteelt op Chief Mark lag prestaties koe familie niet in de weg
Drie zonen in de top-25 van de Canadese LPI-rangschikking. Een dergelijke prestatie is alleen voor koeien weggelegd met een sterke fokkracht.
Voor Braedale Gypsy Grand lijkt de weg ook in Nederland intussen geeffend; Freelance vertolkt de genen van deze respectabele koefamilie.

Braedale Gypsy Grand. Productie: 1.11 947 23.040 4,8 3,5

H

et verhaal van Braedale Gypsy
Grand start voor haar fokkers Terry
en Denise Beaton uit het Canadese Cumberland (Ontario) in 1985, als ze op een
veiling de driejarige Sunnylodge Elevation Jan aankopen. ‘Ze was de hoogste indexkoe in Canada van dat moment en ik
wilde graag een goede koefamilie naar de
stal halen’, verklaart Terry Beaton (49) de
aankoop. De veilingtopper van de dag levert eigenaar Carol Smith (65) van Sunnylodge farms aanvankelijk € 24.454 op,
een topbedrag.
Smith fokte onder andere de stier Sunnylodge Sammy (v. Bell). ‘Terry en Denise
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Beaton waren jonge, enthousiaste fokkers, maar het bedrag was enorm. Na afloop van de veiling vroegen ze me de koe
voor 50 procent terug te nemen’, herinnert Carol Smith zich nog goed. Smith
stemde in en de gezamenlijke eigenaren
spraken af dat de Elevationdochter op het
Sunnylodgebedrijf zou blijven staan,
maar dat de embryo’s werden verdeeld
tussen Sunnylodge en Braedale Holsteins,
zoals het bedrijf van de Beatons heet.

Gelukkige Chief Markcombinatie
Sunnylodge Elevation Jan was ingeschreven met 87 punten voor haar totaal exte-

rieur en werd intensief gespoeld met onder andere Inspiration, Chief Mark, Prelude en Starbuck. De spoeling met
framespecialist Walkway Chief Mark resulteerde uiteindelijk in slechts één
vrouwelijk embryo. Het kalf kwam in dezelfde periode ter wereld als acht Inspirationkalveren. ‘Inspiration was een logische keuze; hij vererfde hoogtemaat en
fijnheid in het beenwerk’, blikt de Sunnylodgefokker terug. De kalveren werden volgens afspraak verdeeld, het kalf
van Chief Mark verhuisde naar Braedale
Holsteins. ‘Ik nam de Chief Mark, maar
omdat ze bij Smith werd geboren behield
ze het Sunnylodgeprefix’, verheldert Terry Beaton de afwezigheid van Braedale in
de naam van Sunnylodge Chief Vick. Beaton had geluk met de enige Chief Markdochter, want uiteindelijk zou zij de
grootste bekendheid gaan genieten van
de uitgebreide dochterschare van Sunnylodge Elevation Jan.
Sunnylodge Chief Vick stond aan de basis
van het succes voor Braedale Holsteins.
Ze werd gespoeld met Aerostar, die de
matige beenvererving van Chief Mark
compenseerde. Vicky’s Aerostardochter
Braedale Moonriver was voor Beaton een
koe waar hij maar kort van heeft kunnen
genieten. Hij kreeg een aantrekkelijk
bod van de Japanse fokkerij-organisatie
HIAI en verkocht Moonriver als vaars.
Weliswaar nadat ze in de vorm van Braedale Gypsy Grand de koefamilie op Canadese bodem had veiliggesteld.
Deze telg van Mark JC Gilbrook Grand (v.
Chief Mark) was een langer verblijf beschoren in de stallen van Braedale Holsteins in Ontario. Afgelopen jaar verliet
de tienjarige Gypsy het bedrijf, waar 65
koeien op een grupstal een 305 dagenproductie realiseren van 11.217 kg melk
met 4,12 % vet en 3,65 % eiwit. De paring
van Moonriver met Chief Markzoon
Grand mag opmerkelijk genoemd worden met het oog op inteelt – immers,
moeder Chief Vick was een dochter van
Chief Mark – maar sterker nog vanwege
de broze beenwerkvererving in de pedigree: ‘Het was een stiercontract, de fok-

technici gaven de voorkeur aan consistentie, kracht, ruimte in de voorhand
en schonken minder aandacht aan beenwerk, maar het pakte uiteindelijk geweldig uit’, licht Beaton de combinatie toe.
Het uiterlijk van Gypsy zal inderdaad velen bekoren; Gypsy werd een felbegeerde
spoelkoe en de inspecteur waardeerde
haar met 88 punten voor algemeen voorkomen, waarbij het beenwerk 85 punten
kreeg toebedeeld. Tussen haar 41 dochters van onder meer Champion, Allen,
Storm, Hershel en Lantz schuilen tot op
heden twee dieren met de status excellent en maar liefst twaalf dochters met
85 punten of hoger. ‘Gypsy’s uier was
haar sterkste punt, naast haar melktypi-

sche frame en goede gehalten’, omschrijft de fokker zijn favoriet bondig.
Productspecialist Mike West van de Canadese fokkerij-organisatie Semex beaamt Beatons lovende woorden: ‘Typisch
in de koefamilie van Gypsy Grand zijn de
stijlvolle melkkoeien met hoog aangehechte kwaliteitsuiers, breedte in de
voorhand en tevreden eigenaren. Gypsy
is door veehouders zelfs verkozen tot Canadese koe van het jaar 2003.’

Zonen bewijzen zich
Het succes van Gypsy Grand, waarvan in
Nederland geen dochters rondlopen, manifesteert zich niet alleen in de stallen
van Braedale Holsteins en in de verkoop

Freelance verspreidt genen van Gypsy Grand in Nederland

van interessante fokdieren, maar tevens
bij KI-organisaties. Zo staan er tussen de
25 hoogst genoteerde stieren van het
LPI-klassement (Lifetimeprofit-index, de
Canadese totaalindex) drie zonen van
Gypsy. Op de vijfde plaats prijkt Aerolinezoon Braedale Freelance (154 DPS)
die het familiebeeld van de sterke frames
en uitstekende uiervorm in zijn fokwaarde bevestigt (110 frame, 111 uier).
Een aandachtspunt vormt de beenwerkvererving (102). Op plaats 16 maakt Mega
Buckzoon Good-Luck (132 DPS) de verwachtingen waar, inclusief de op Canadese basis sterke verbetering van vooral
het vetgehalte. In tegenstelling tot halfbroer Freelance is van Good Luck (116 frame, 110 uier, 102 benen, 112 totaal) in
Nederland geen sperma beschikbaar omdat de stier al in zijn wachtperiode werd afgevoerd. De uierspecialist (113) Braedale
River (v. Aero Wade) completeert het drietal stieren in de top-25 op stek 18 (97 DPS).
In de vrouwelijke lijn ziet Mike West in
Braedale Baler Twine een aanstormend
talent. West wil nog niet vooruit lopen op
potentiële toppers, maar heeft goede
hoop op een aantal Jameszonen die in november een fokwaarde zullen krijgen.
Twine is intussen niet meer aanwezig op
Braedale Holsteins, maar Terry Beaton
heeft nog genoeg fokkracht uit de familie in zijn stal. Zijn fokdoel is verbetering
van het type, melkaanleg en productie.
Nee, Beaton heeft beslist geen spijt gekregen van zijn ogenschijnlijk impulsieve aankoop in 1985: ‘Ik raad elke jonge
fokker die wil bouwen aan een sterke
koefamilie hetzelfde aan.’
Tijmen van Zessen

Chief Vick bezegelt succes via achterkleinzonen
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