Herwaardering voor Holimfamilie
Holim Rafael en De Crob Adept zetten nieu we toon voor Holim Heidi

Holim Ester (v. Cash), 85 punten
Productie: 2.02 305 9878 4,48 3,54 LW 130

Holim Sabina (v. Addison), 87 punten
Productie: 2.05 305 11.157 4,11 3,33 LW 122

Terug van weggeweest: met Addisontelgen Rafael en Adept groeit de
belangstelling voor Holim Heidi sinds het duurzaamheidsfalen van
Apollo, Tornedo en Boudewijn naar het oude niveau. De productieve
stamkoe en veelgebruikte stiermoeder herstelt haar reputatie.

H

olim Tornedo was de eerste, Holim
Boudewijn en Holim Apollo volgden
hem op. In de jaren negentig debuteerden
deze Holimtelgen op het hoogste niveau
in de Nederlandse rangschikking en spanden de kroon in de op productie gerichte
Inet-fokkerij. De introductie van de DPSformule bracht daar verandering in. De
Holimstieren kregen rake klappen. Duurzaamheid bleek niet het sterkste punt van
de familie en de populariteit onder veehouders nam aanzienlijk af.
Cees Lambalk, samen met Theo Griffioen
eigenaar van de in 1989 geboren Standochter Holim Heidi, bleef altijd in de koefamilie geloven. ‘In Nederland begonnen
de stieren aanvankelijk heel goed door de
combinatie hoog maal hoog maal hoog’,
begint hij. ‘De duurzaamheid bleef laag
door het gebruik van de verkeerde vaders.
Maar als je spoelt, heb je meer herkansingen.’
Holim Heidi was een voortvloeisel uit de
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activiteiten van het Holim-syndicaat, dat
van start ging in 1985 en aantrekkelijke
fokkoeien aankocht voor embryowinning. De combinatie van Bellzoon StanBitzie Kirk Bell Boss op de Amerikaanse
fokkoe Millacres Nugget Mish Dera leverde op Nederlandse bodem Holim Heidi op.
‘Een heel donker kalf was het.’ Lambalk
haalt zich nog moeiteloos Heidi voor de
geest. Hij beschrijft de jonge Standochter
als een solide pink. ‘Ze was vrij geblokt en
niet extra groot. Groot is ze ook later nooit
geweest.’
Eén keer kalven was voor de stammoeder
van de Holimfamilie voldoende om een levenslange belangstelling naar zich toe te
halen. Met een vaarzenlijst van 9586 kg
melk met 4,83 % en 3,73 % eiwit in 305 dagen verdiende Heidi haar sporen als stiermoeder en scoorde ze hoog in de indexen.
‘Toen ze kwam bovendrijven ontstond in
één klap zo veel belangstelling dat ze
sindsdien enkel nog gespoeld werd: bijna

in een tempo van elke vijf weken en dat jaren lang.’
De 87-puntenvaars kreeg verschillende
partners. Tientallen stieren, waaronder
Southwind, Fari’s Wayne, Sunny Boy, Jabot, Mascot, Constantijn, Ronald en Corky, passeerden de revue. De embryo’s vonden gretig aftrek in zowel binnen- als
buitenland. Meer dan honderd kalveren
zagen het levenslicht, een respectabele
balans na elf jaar fokken met stamkoe Holim Heidi, met belangrijke uitlopers in
landen als Denemarken en Duitsland. De
veestapel van Lambalk telt inmiddels negentig procent Holimbloedvoering, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn.
‘Sommige van haar nakomelingen hebben nog Heidi’s karakter, zeker als ze
zwart zijn’, vertelt Lambalk. ‘Heidi was
aan een halster gewoon niet te hanteren.
Temperamentvol is misschien een goed
woord.’

Slim en brutaal
Holim Heidi (v. Stan), 87 punten, productie: 2.02 305 9586 4,83 3,73 LW 148
van de oudste nakomelingen van Heidi en
moeder van Boudewijn, gaf met tussenschakel Holim Fleur (v. Fatal) gestalte aan
Addisonzoon Veneriete 209 Addisbron.
De stier vervolledigt het hoog aangeschreven Addisondrietal uit de Holimfamilie
die steevast tekent voor een degelijke productievererving. ‘De belangstelling voor
de familie is altijd gebleven’, stelt Henk
Buijs, foktechnisch medewerker bij HG.
‘We mogen niet vergeten dat stieren als
Tornedo, Apollo en Boudewijn in het verleden erg succesvol waren. Qua productie

hebben die zich voor die tijd prima gehandhaafd.’
Met verschillende vrouwelijke nakomelingen is HG doorgegaan. ‘In de tweede generatie is opnieuw succesvol geboerd met
een aantal vrouwelijke nakomelingen’,
vervolgt Buijs. Met stieren als Cash en Celsius sloeg de Holimfokkerij een nieuwe
weg richting duurzaamheid in. ‘Door de
ongelukkige samenloop van omstandigheden kreeg de familie echter wel een etiket opgeplakt.’ Holim Ester bewijst via Rafael haar kunnen. ‘Ester vond ik voor een
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Wel Inet, geen DPS
De introductie van de DPS-formule bracht
mannelijke nazaten als Apollo, Boudewijn en Tornedo rake klappen toe, maar
inmiddels lijkt de reputatie van Holim
zich te herstellen. De bijdrage van vader
Addison met de halfbroers Holim Rafael
en De Crob Adept lijkt daarin niet onbelangrijk. Holim Kim (v. Sunny Boy), één

Cashdochter altijd al een mooie koe. Het
is geen koe om mee te nemen naar de keuring, maar haar kracht en inhoud imponeerden.’
De Crob Adept is de stalnaam van ET-specialist Lenk van Zandwijk. Embryo’s uit de
combinatie van vader Ronald en Holim Inge (v. Jabot) leverden Double Dutch Ronald Ingrid, ingeschreven met 85 punten.
‘De Ronalddochter is nog een puntgave
koe. Ze is mooi uitgegroeid en wordt nog
elk jaar beter’, drukt Van Zandwijk zijn
hoop op verdere fokkerijsuccessen uit. Ingrid leverde op vierjarige leeftijd 9724 kg
melk met 4,56 % vet en 3,69 % eiwit in 305
dagen, goed voor een lactatiewaarde van
112. De koppeling met Addison groeide
ook hier uit tot een succesverhaal met de
fokstier Adept en diverse beloftevolle
kalveren van Lancelot, Eaton, Lucky
Mike en Dynasty in het kalverhok. Ook
Van Zandwijk gelooft in de fokkracht van
de nakomelingenschare. ‘In mijn optiek
behoort Heidi nog steeds tot de beste koeien van Nederland’, vervolgt hij bijna lyrisch. ‘Het exterieur was misschien niet
de beste kant van de Holimdieren. Het
zijn gewoon koeien waar je als boer goed
mee wegkunt.’

Holim Kristy
Holim Apollo
(v. Constantijn) (v. Fari’s Wayne)

Holim Ester
(v. Cash)
Holim Rafaël
(v. Addison)

Holim Inge
(v. Jabot)

Holim Careca
(v. Corky)

D.D. Ronald Ingrid
(v. Ronald)
Holim Sabina
(v. Addison)

De Crob Adept
(v. Addison)

Holim Fleur
(v. Fatal)

Holim Tornedo
(v. Southwind)

Holim Uppsala
(v. Celsius)

Veneriere 209 Addisbron
(v. Addison)

Holim Kim
(v. Sunny Boy)

Holim Boudewijn
(v. Bell Gene)

Nog meer familieleden wekken vandaag
de dag de belangstelling. Onder dat groepje bevindt zich onder meer de volle zus
van Rafael, Holim Sabina. Zij kreeg gewicht in het fokprogramma via zonen van
Cello, Cassis en Janson. In vrouwelijke lijn
ligt Sabina aan de basis van de Jestherzussen Hester en Sita. ‘Het zijn echte werkkoeien die makkelijk produceren’, vat
Cees Lambalk de Heidi’s kort samen. ‘In
exterieur zijn het niet allemaal toppers,
maar daar zijn ze ook niet op gefokt.’
Om zijn uitspraken extra kracht bij te zetten haalt Lambalk graag het voorbeeld
aan van Holim Ester (v. Cash), de moeder
van Rafael. Zij tekende met een vaarzenlijst van 9878 kg melk met 4,48 % vet en
3,54 % eiwit eveneens voor de productiviteit van de Holimfamilie. ‘Dat was echt
een heerlijke koe’, mijmert de fokker.
‘Toen we met de robot gingen melken,
was dat één van die koeien die je nooit op
de attentielijsten tegenkwam. Dat aspect,
dat hebben ze bijna allemaal. De Heidi’s
zijn toch wat brutaler, misschien zelfs wat
slimmer dan de rest.’
Annelies Debergh
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