Negen generati es Goldengenen
Zestienjarige moeder van Cash aan hoofd van uitgebreide koefamilie
Toen Eastland Cash zich in 1996 in de indexenlijsten meldde, kreeg
moeder Eastland Golden in één klap internationale bekendheid. Het
bleef niet bij Cash, in zeven verschillende landen braken fokstieren
door, terwijl de vrouwelijke nakomelingenschare wereldwijd explosief vermenigvuldigde. De krasse Golden geniet bij de familie Oosterink in Angeren van haar zestienjarige carrière.

E

en, twee, drie. Drie keer gooit Eastland Golden zich naar voren voor ze
langzaam de benen strekt en haar imposante lijf de hoogte induwt. Na een goede
rekbeurt, staat ze er helemaal. Geen enkel grijzend haartje siert de karakteristieke kop van de zestienjarige Golden Lady
in de stal van Henk, Bennie en Vincent
Oosterink in Angeren. Eigenzinnig als de
Cleitusdochter is, stapt ze zelfverzekerd
richting voerhek, waar ze prompt voer
uit de krib van de buren steelt. ‘Ach, ze
heeft nog steeds dat eigenzinnige karakter’, vertelt eigenaar Henk Oosterink over
zijn Golden. ‘Als je een halter neemt, dan
draait ze nog steeds een paar rondjes in
het hok. Golden is geen mensenvriend: ze
loopt ook in de wei voor je weg.’
Illustrerend probeert de Angerense melkveehouder zijn hand op de rug van
Golden te plaatsen. Tevergeefs: de omvangrijke dame wil van geen liefde weten
en gaat onmiddellijk de andere kant
op. Ondanks haar lage aaibaarheidsfactor blijft de fokkoe de emotionele favoriet op het Eastlandbedrijf. ‘We investeerden veel geld in de fokkerij’, begint Oosterink zijn verklaring. ‘Door Golden hadden we succes in de fokkerijwereld. We
hebben koeien uit wel 15 verschillende
bekende koefamilies gehad. Golden was
de enige die het deed.’

Voortrekker Cash
Vier aangekochte embryo’s uit het Etazon-programma liggen ten huize Oosterink aan de basis van het succesverhaal.
De combinatie van vader Cleitus met
moeder Latuch Lauri Golden (v. Golden
Nugget) pakte goed uit. Een beloftevol
vaarskalf, Golden gedoopt, en twee stierkalveren waren het resultaat. Een van die
laatste, het stiertje Lotus, bracht het later
tot fokstier, terwijl Golden de belangstelling naar het bedrijf in Angeren trok.
‘Toen het Etazon-programma nog draaide, had de foktechnische commissie belangstelling voor alle vrouwelijke nakoEastland Golden geniet op zestienjarige
leeftijd van welverdiende rust in Angeren

melingen’, diept Henk Oosterink op uit
het verleden. Respectievelijk Blackstar
en Sunny Boy kregen in hun prille beginjaren kansen als spoelpartners op de jonge Cleituspink. Blackstardochter Eastland Gala was een betekenisvol resultaat
van die eerste spoeling. Via een paring
met Lexus lag zij aan de basis van Eastland Figaro, die in Engeland op de markt
kwam. De Lexusnazaat was de eerste stier
uit de Goldenfamilie die een buitenlandse fokwaarde kreeg.
De combinatie met Sunny Boy, wiens ster
op het ogenblik van de spoeling lang niet
zo hoog gerezen was, bleek achteraf een
gelukkige greep. De stiertjes Cash en Casino zagen in februari 1991 met amper
een week verschil het levenslicht. De
twee vertrokken samen naar de KI. Volgens Oosterink een logische zet. ‘De koe
Golden deed het als vaars bijzonder. Ze
produceerde dik tegen de vijftig liter aan.’
Haar vaarzenlijst resulteerde in 10.394 kg
melk met 3,98 % vet en 3,40 % eiwit in 305
dagen met een lactatiewaarde van 123.
Wie de stierkalfjes in het kalverhok zag
liggen, zou ongetwijfeld voorkeur voor
Casino hebben gehad. Casino was immers mooi en gerekt tegenover de kleine
Cash. ‘Als je toen geld moest inzetten welke het tot fokstier zou brengen, had iedereen het op Casino gezet.’ Niettemin
was Cash van de beide volle broers de
meest betekenisvolle schakel in de ketting. Van de Sunny Boyzoon zijn in Nederland en Vlaanderen bijna honderdduizend dochters geregistreerd in zijn
fokwaarde. Net als zijn moeder verkeert
hij nog in blakende gezondheid als 14-jarige in de KI-stallen van HG.
Volle zus Golda kreeg in de loop der jaren
in mannelijke lijn evenzeer waardering.
‘Een stuk of negen zonen haalden de stierenkaart’, verduidelijkt Oosterink. Jabotzonen Jeltin Jabot en Jusix Jabot respectievelijk in Canada en Frankrijk, Lord
Lilytelgen Limburger, Lordman en Invincible in Duitsland en Luxemburgzoon
Judge in Nederland: het zijn maar enkele
voorbeelden uit de nakomelingenschare
van Golda.

De balans na zestien jaar Goldenfokkerij
is nog amper te maken. In zeven verschillende landen braken fokstieren door. Zowel in Nederland als in Frankrijk, Duitsland, Italië, Canada, Engeland en Denemarken haalden kleinzonen en achterkleinzonen de indexenlijsten. Betekenisvol was onder meer de nakomelingenschare van Eastland Glenda (v. Mascot),
via Gala teruggekoppeld op Golden. De
Mascottelg kreeg in vergelijking tot moeder Gala meer kansen in het spoelcircuit
met onder meer Eastland Festival (v. Celsius) tot gevolg. Fataldochter Eastland
Golden 1576 leverde Eastland Kenley (v.
Basar), die sinds kort een index onder Italiaanse vlag verdiende. Zijn halfzus Eastland Golden 1911 (v. Major) weet vandaag
de dag de KI-belangstelling naar het Eastlandbedrijf te halen. Een volle nicht van
Golden 1911, afkomstig uit Eastland Golden 1579 (v. Fatal), is eveneens in beeld als
stiermoeder.

Boerenkoeien uit Golden
Niet alleen internationaal maar ook binnenskamers heeft de zestienjarige Cleitusdochter haar sporen ruimschoots verdiend. In de Eastlandstallen dient de
negende generatie zich aan en beloopt
het aandeel Goldengenen ruim de helft

van de bloedvoering. Allemaal dragen ze
de kenmerken van Golden mee. ‘Golden
gaf meer boerenkoeien, probleemloze
koeien waarmee wat verdiend wordt’,
verwijst Oosterink ook naar Cash. ‘Zolang veehouders echt tevreden zijn over
de dochters, zijn we ook zelf tevreden.’
Ondanks haar ruime aandeel heeft Golden zelf amper twee keer gekalfd. Al die
tijd ging het van het ene spoeltraject in
het andere. ‘De laatste zes tot zeven jaar
hebben we er niet meer mee gewerkt’,
vervolgt Henk Oosterink. Afgelopen zomer was ze toch opeens tochtig. ‘Het was
al ruim twee jaar geleden, dus hebben we
het toch nog een keer geprobeerd. Twee
embryo’s waren het resultaat, maar we
kregen er niets uit.’
Golden zelf krijgt van haar eigenaars het
bekende ‘Gnadenbröt’. ‘Mijn vader kan er
slecht afscheid van nemen’, valt Vincent
Oosterink in. ‘Nu loopt ze er nog, maar als
het straks even wat minder gaat, dan vertrekt ze ook zo.’ Vader Henk valt hem in
de rede: ‘We kunnen het haar ook niet
aandoen om veel te lijden als het zover is.’
Hij is positief. ‘Zoals ze nu is, haalt Golden
de zomer wel.’
Annelies Debergh
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