Honesty over honderd
Moeder van Leliebon aan basis van vertakte koefamilie
Leadmandochter Honesty van Kris en Ilse
Goossens uit het Antwerpse Meerhout, beter
bekend als moeder van de fokstier Leliebon,
overschreed onlangs de honderd ton.

‘V

annacht heeft ze zich
bezeerd.’ Met een duidelijk zorgelijke blik in zijn
ogen wijst Kris Goossens in
de richting van een ruime
strobox met daar middenin
Honesty. Het dikke voorbeen
ligt uitgestrekt voor de Leadmandochter. Karakter bezit
de witte verschijning genoeg
om de pijn te verbijten: voorzichtig richt ze zich op, stapt
naar voren en begint gulzig te
vreten. ‘Tot nu toe zat ze nooit
apart en liep ze altijd gewoon
tussen het koppel’, begint
de melkveehouder. Dankzij
haar riante nakomelingenschare weten haar eigenaren
de twaalf jaar oude dame goed
te appreciëren. ‘Bij 36 van de
45 melkkoeien staat Honesty
in de bloedvoering. Ze is de
stamkoe op ons bedrijf.’

Holly en Leliebon
Het verhaal van Honesty begon begin jaren negentig

toen haar eigenaren Kris
Goossens (37) en Ilse Willems
(34) zwartbontembryo’s inplantten op de destijds zuivere roodbontveestapel. ‘Kruisingen en jarenlange selectie
zagen we niet zitten’, voert
de fokker aan als reden voor
die beslissing. Verschillende
Amerikaanse embryopakketten vonden hun weg naar het
Antwerpse Meerhout. ‘Van alle koefamilies is uiteindelijk
alleen die van Honesty overgebleven’, vervolgt Goossens
snel. Toen de Leadmantelg geboren was, stond halfbroer
Hardtac op de hoogste positie
in de TPI-lijst. ‘Door die broer
was er onmiddellijk KI-belangstelling.’
Voor de eerste embryosessie
werd Jabot tot partner gekozen. De stiertjes Leliehoeve
Jabon, bekender onder de
naam Leliebon, en Leliehoeve
Jabony zagen het levenslicht
en vertrokken respectievelijk
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Persistentie als grootste troef van Leadmandochter Honesty
naar VRV in Vlaanderen en
HG in Nederland. De enige
vrouwelijke Jabottelg, Leliehoeve Holly, is nog altijd op
dit Antwerpse melkveebedrijf aanwezig. Haar levensproductie bedraagt op dit moment 82.974 kg melk met
3,87 % vet en 3,54 % eiwit. ‘De
combinatie met Jabot vond ik
de beste van allemaal’, benadrukt Goossens die ook naar
Leliebon verwijst. Van de
Jabotzoon werden 19.406 doses in Vlaanderen ingezet.
Naast de Jabottelgen kregen
Kris en Ilse nog vijf Celsiusdochters, twee Lord Lilytelgen, een Ingot- en een Belltone-nakomeling aan de melk.
‘Maar als ik mocht kiezen, had
ik er liever vijf uit de combinatie met Jabot en één uit die met
Celsius.’
De nafok van Holly wekte uiteindelijk de meeste KI-belangstelling. Zelf lag Holly
aan de basis van de tot fokstier gepromoveerde Holly
Rainbow (v. Meadow). Van
Holly’s Corkydochter Hille

vertrok een Stevenzoon richting Duitsland, terwijl uit
Marconidochter Dazzle een
Aaronzoon naar HG ging.
‘Die krijgt een fokwaarde op
één van de komende indexdraaien.’

Persistente koefamilie
Het lijstje Honestyfavorieten
in de veestapel is aanzienlijk
ten huize van de familie Goossens. Cashdochter Ebbie, via
Honybell (v. Belltone) terug te
koppelen naar de stamkoe,
spant de kroon. ‘Daarvan verwacht ik dat ze nog wel even
door zal gaan’, vertelt Goossens enthousiast. Haar lactatieoverzicht maakt duidelijk
waarom Ebbie zoveel waardering geniet. In zes lijsten
kwam de Cashnakomelinge
tot 69.660 kg melk met 4,77 %
vet en 3,74 % eiwit, waarmee
ze helemaal voldoet aan de
verwachtingen. ‘Toen we destijds embryo’s kochten, keken we vooral naar de kilogrammen eiwit. We wilden
koeien die op een gemakke-

lijke manier veel kilo’s eiwit
produceerden.’
Met Honesty sijpelde ook een
stukje duurzaamheid de veestapel binnen. Van de 45
melkkoeien bevinden zich er
nu 31 in de derde lactatie of
meer, terwijl afgelopen jaar
slechts vier vaarzen hun intrede deden tot de veestapel.
Het lijstje maakt nog meer indruk als blijkt dat elke dochter van Honesty minstens
50.000 kilo melk leverde en
diverse afstammelingen zelfs
richting de 70.000 gingen;
een opvallend gegeven, dat
Goossens deels toeschrijft
aan de persistentie van de familie en de degelijkheid van
de uiers en benen. ‘Het is typisch voor die koefamilie om
niet te pieken in de productie’, stelt Goossens. Het flatrate-systeem is overigens niet
op hoogten in de melklijsten gericht. Toch kunnen
Honesty en haar nakomelingen er goed mee uit de voeten. ‘Doordat ze niet echt pieken, blijft ook het eiwit op
peil en kennen ze geen negatieve energiebalans. Het zijn
koeien met heel vlakke en
persistente lactaties. Het gebeurt regelmatig dat ze droog
moeten met nog ruim dertig
liter melk.’
Met die bewering maakt
Goossens opnieuw een bruggetje naar Honesty. Met de
verschillende spoelbeurten
heeft ook zij af en toe lange
lijsten gemaakt. Na zeven lactaties prijkt de melkteller op
104.324 kg melk met 4,07 %
vet en 3,58 % eiwit. Sinds haar
laatste kalving is inmiddels
een periode van ruim anderhalf jaar verstreken. Niettemin is het de fraaie Leadman
met 88 punten voor algemeen voorkomen amper aan
te zien. ‘Zolang ze maar genoeg melk blijven geven,
maakt dat voor dergelijke
koeien eigenlijk niet uit.’
Annelies Debergh
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