kreeg Snow-N-Denises Dellia de kans om uit te
groeien tot een fokkoe van formaat. Niet alleen op
het eigen bedrijf Regancrest werd Dellia invloedrijk, mede dankzij haar zoon Regancrest Elton Durham krijgt ze wereldwijd veel invloed.

E

elt. Wie de 55-jarige Frank Regan de hand schudt, treft boerenknuisten. Natuurlijk, hij is boer, een Amerikaanse melkveehouder uit de staat Iowa. Maar bovenal is hij de fokker die de
koefamilie van Snow-N-Denises Dellia tot bloei bracht op zijn bedrijf Regancrest. ‘Ik probeer minimaal tweemaal per week een
ochtendbeurt te melken’, zo geeft Regan een verklaring voor zijn
geharde handen. Op zich klinkt wekelijks twee melkmalen niet
zo veel, ware het niet dat een melksessie ’s morgens, of eigenlijk
’s nachts, om drie uur (!) start en ruim vijfeneenhalf uur later eindigt. Dan zijn er ruim 550 melkkoeien de twee-maal-zestien-rapid-exitmelkput gepasseerd. Per dag leveren zij gemiddeld over
het jaar een productie van ruim 35 kg melk met 3,8 % vet en 3,4 %
eiwit per koe bij tweemaal melken.

150 ET-sessies per jaar
Familiebedrijf. Graag zou Frank Regan dit woord met vetgedrukte letters in het verhaal tegenkomen. Op het 1000 hectare grote
bedrijf dat uit 550 melkkoeien, 550 stuks jongvee en 200 stiertjes
bestaat, werken naast twee vaste medewerkers louter familieleden. Er staan geen Mexicanen in de melkput, er is geen ‘herdsman’ om de koeien te verzorgen of voermeester die de verschil-

Wordt 2005 een Durhamjaar?
Als proefstier bij KI Select Sires in de VS was Regancrest Elton
Durham al populair. In zijn eerste productiefokwaarde was informatie verwerkt van 165 dochters. Voor exterieur behoorde
hij direct tot de topverervers en nog altijd kan hij zich met 117
voor totaal exterieur meten met de beste. Zijn gemiddelde productiecijfers (nu 125 DPS) vormden voor veel KI-organisaties het
struikelblok om hem zwaar als stiervader in te zetten, al kreeg
hij dankzij de resultaten van fokstierdochters opnieuw kansen.
Eind 2004 braken internationaal de eerste Durhamzonen door
en 2005 kon wel eens een echt Durhamjaar worden. De Canadezen Regancrest Modest en Markwell DJ, de Amerikanen Ocean
View Durham Zenith en Regancrest Mr. Sam en de Spanjaard
Mesland Duplex zijn in ieder geval goede voorboden.

lende productiegroepen voert. Nee, de broers Ron, Frank, Bill en
Charles en hun kinderen, zowel zonen als dochters, voeren het
meeste werk in eigen beheer uit. Frank is daarvan de koeienman.
Hij loopt dag in dag uit tussen de koeien, insemineert, signaleert
tochtigheden, spuit hormonen voor de 150 embryotransplantaties die er op jaarbasis worden uitgevoerd en bepaalt de fokkerijkoers. Dat hij het bedrijf heeft verlaten en even in Nederland was
voor een tweetal lezingen is een hoge uitzondering. Zijn vrouw
Mary, verantwoordelijk voor de kalverenopfok en op de achtergrond aanwezig tijdens de lezingen, fronst de wenkbrauwen bij
de vraag of ze vaak van dit soort uitstapjes maken. ‘Volgens mij
was de laatste reis die we samen maakten en langer dan een week
duurde, onze huwelijksreis.’
In eerste instantie lijkt Regan niet zo’n prater, maar eenmaal het

‘

‘

Dankzij de Amerikaanse topfokker Frank Regan

Vruchtbaarheid een steeds
belangrijker kenmerk

juiste onderwerp aangesneden, fokkerij, steekt hij van wal. ‘Het
heeft me twee jaar gekost om Dellia te kopen. De toenmalige eigenaar wist dat hij een goede koe in de stal had, er was KI-interesse en ze won keuringen. Na aandringen en veel geduld mocht ik
haar als vierjarige koe uiteindelijk kopen.’ Het bleek een meesterzet in 1991 die het bedrijf Regancrest definitief in de schijnwerpers plaatste. Dellia, met in haar afstamming achtereenvolgens
Chief Mark en Bell, kreeg 95 punten voor het exterieur, werd 15
jaar en vooral belangrijk, ze bleek een geweldige fokkoe. ‘Ik denk
dat ongeveer tien procent van onze veestapel afstamt van Dellia’,
aldus Regan. ‘Maar ze is nog invloedrijker via haar zonen zoals
Dante, Dundee, Empire en bovenal Regancrest Elton Durham.’

zou eindigen. Ook Madison wordt meer een keuring voor het bredere publiek, de juryleden zijn nu ook zo zover. Koeien hoeven
niet groter, ze moeten beter.’
De Regancrestkoeien worden gehuisvest in ligboxenstallen.
‘Daarom zijn beenwerk en goede uiergezondheid belangrijk.
Juist dat beenwerk en de goede constructie van de achterhand
maken de Delliakoeien zulke fijne dieren. Het uitvalpercentage
in de stal moet en kan omlaag naar twintig procent en dat is belangrijker dan te streven naar een nog hogere productie.’ Frank
Regan wordt steeds fanatieker. ‘De huidige generatie koeien
heeft meer “strength” nodig.’ Vrij vertaald betekent het kracht,
maar duidelijk is dat Regan meer dan alleen het vermogen in de
voorhand bedoelt. ‘Het is ook balans in de koe, meer breedte tussen de draaiers, zodat het been recht onder de koe kan staan. Het
geeft haar meer veerkracht bij het opstaan, meer ruimte om af te
kalven en meer ruimte voor de achteruier.’ Dat komt volgens Regan ten gunste van de levensduur. ‘Een van de grootste problemen in de VS is om de koeien weer drachtig te krijgen. Misschien
komt het door BST, maar het komt vooral ook omdat veel koeien
niet in balans zijn, onvoldoende krachtig zijn gebouwd en
daardoor de hoge productie niet aankunnen.
Vruchtbaarheid wordt een steeds belangrijker
kenmerk.’
Om ‘strength’ te verbeteren zette Regan
ruimschoots zijn eigen fokproduct
Durham in. Op het moment dat

Durham aan populariteit won, kon Regancrest veel stiertjes en
embryo’s leveren aan KI’s over de hele wereld omdat naast de Delliafamilieleden tal van andere nazaten van populaire koefamilies
rondstappen in de stallen. Zo stamt Regancrest Modest (v. Durham), nummer twee LPI-stier in Canada, uit de volle zus van Megabuck, en is de Amerikaanse stiervader Regancrest Mr. Sam (ook
een Durhamzoon) afkomstig uit de Sher-Estkoefamilie.
Ondanks de blijvende populariteit van Dellia focust Regan duidelijk niet op slechts één koefamilie of een stier. Naast Durham
staan onder meer Mr Sam, Morty, Dundee, Picston Shottle en Forbidden op het uitgebreide inseminatielijstje. ‘We blijven nieuwe
dieren aankopen en breed stieren inzetten. Zo kunnen we kijken
of onze eigen koeien de competitie nog wel aankunnen en blijven
we geïnteresseerden naar ons bedrijf trekken’, luidt het nuchtere
antwoord. Dat hij zich daarmee naast veehouder ook een beetje
als een zakenman ontpopt, daar wil hij niets van weten. ‘Ik hoop
dat ze mij ooit zullen herinneren als fokker, niet als een handelaar die veel koeien door anderen laat melken.’
Jaap van der Knaap

Madison voor breed publiek
Durham. Met het noemen van zijn naam lijkt Regan op te veren.
‘Durham is een bruggenbouwer tussen exterieurfokkers en productiefokkers. In eerste instantie zagen showfokkers hem niet
staan omdat hij een Eltonzoon was. Voor veel commerciële fokkers was het productieniveau nauwelijks hoog genoeg. Maar toen
eenmaal de fokstierdochters aan de melk kwamen, werden beide
partijen enthousiast. Vooral de progressie die de dochters maken
van de eerste naar de tweede lijst is uniek.’ Regan verwijst naar de
laatste World Dairy Expo, de keuring in Madison. ‘Onze vaars Regancrest Durham Barby werd vijfde in haar rubriek. Ze is een Durhamdochter uit de volle zuster van Regancrest Juror Bond. Vijf
jaar geleden had ik niet kunnen denken dat een vaars met super
uier en benen, maar een hoogtemaat van slechts 155 cm zo hoog

Frank Regan: ‘Verlagen uitvalpercentage belan grijker dan streven naar een hogere productie’

Niet groter maar beter
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