Olympic br engt nieuw vuur

Delta Olympic
(Addison x Besne Buck)

Dekam-Pride Bellman Coral k rijgt hernieuwde kans via kleinzoon Olympic
Via haar zonen slaagde de Amerikaanse Bellmandochter DekamPride Bellman Coral er niet in een fokstier te leveren. Met kleinzoon
Delta Olympic boekt Coral alsnog succes. In een halfjaar tijd noteerStierindex 81 % betr. (cijfers op zwartbontbasis)
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‘Minder grove botten’
‘Wat vooral opvalt bij de Olympicdochters is
dat ze groot en lang zijn’, vertelt Harko Naber,
lid van de fokkerijraad en een van de samenstellers van de dochtergroep van Delta Olympic tijdens de Koe-Expo in Leeuwarden. ‘De spenen
zijn goed geplaatst en de ophangband is prima.
Het beenwerk is aan de kromme kant, maar het
gebruik is goed. In vergelijking met de Addisons
hebben de Olympicdochters minder grove botten.’ Olympic is pinkenstier en scoort bovengemiddeld voor karakter en levensvatbaarheid.
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de de Addisonzoon al ruim 11.000 eerste inseminaties.

B

ijna was de Amerikaanse Bellmandochter Dekam-Pride Bellman Coral uit beeld verdwenen. HG zette fors in
op deze productieve donor uit het Etazon-programma. Tien zonen werden getest, waarvan een aantal samen met de
Nieuw-Zeelandse KI LIC.
Tot fokstier promoveerde er geen. Ook
de vrouwelijke nakomelingen leken
in eerste instantie weinig succesvol.
Zestien dochters doorliepen de Deltatest. Slechts één ervan schopte het tot donor: Etazon Music. Juist van die dochter
haalden twee van de drie ingezette proefstieren de stierenkaart: Sierrazoon Delta
Sherman – vooral internationaal gevraagd – en Delta Olympic.
De aankoop van Bellmandochter Coral
voor het Etazon-programma kan Jaap
Brinkman, foktechnisch medewerker bij

HG, zich nog goed herinneren. ‘Het bedrijf waar Coral vandaan kwam lag in het
uiterste westen van Iowa. Zover hadden
we nog nooit gereden.’ Ondanks de afstand – de reis kostte bijna een heel
weekend – besloten de foktechnici de
reis te wagen. ‘Bellman was een van de
betere Bellzonen en we hadden niet veel
zonen van hem. We wilden daarom graag
zijn dochters gebruiken voor het fokprogramma. Bovendien had Coral goede papieren. Ze had als vaars bijna elfduizend
liter geproduceerd in 305 dagen’, diept
Brinkman uit zijn archief op.

Enorm veel melk
Coral stond op een commercieel bedrijf
met ongeveer zestig koeien. De koop
slaagde en de met 85 punten ingeschreven Coral verhuisde naar het embyro-

Etazon Music (v. Besne Buck), 86 punten
Productie: 2.05 305 11.276 3,81 3,29 LW 103

winstation Em-Tran, waar ze ondanks de
vele succesvolle spoelingen voortvarend
werkte aan een tweede lijst. In 365 dagen
produceerde ze 16.570 kg melk met
3,67 % vet en 3,25 % eiwit.
‘Coral was een normaal ontwikkelde koe
met een heel goede uier en kurkdroge benen. Ze was erg melktypisch. Dat hoefde
niet extremer. Ze viel op Em-Tran vooral
op omdat ze zo enorm veel melk gaf’, vertelt Brinkman. Die eigenschap ziet hij
ook terug bij haar zonen met als vaders
Curious, Jimtown, Jabot, Hardtac en Top
Gun. ‘Voor productie scoorden ze bijna
allemaal behoorlijk goed. Een aantal
Jabot- en Hardtaczonen haalt nu nog 90
euro DPS. Het probleem lag meer bij het
exterieur. Dat was vaak aan de gewone
kant.’

Vlakke lactatiecurve
Veel melk en laag eiwit. Dat beeld herkent foktechnisch medewerker Pieter
van Goor ook bij de dochters van Coral.
‘Met een gemiddelde van 83 punten en
102 lactatiewaarde hebben ze het niet
verkeerd gedaan.’ Toch promoveerde
slechts één van de zestien tot donor.
‘Soms zat het op het eiwit vast, soms op
de afstamming. We hadden bijvoorbeeld
een Hardtacdochter met 115 lactatiewaarde en 83 punten. Die heeft het
binnen de test heel netjes gedaan, maar
is puur afgevallen omdat Hardtac niet
interessant genoeg was.’
Etazon Music haalde de donorstatus wel
in tegenstelling tot haar volle zus die wel
87 punten kreeg maar strandde op pro-
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Dekam-Pride Bellman Coral (v. Bellman), 85 punten
Productie: 3.09 365 16.570 3,67 3,25
ductie. ‘Music was de meest complete
van het stel. Ze had een goede productie
en een mooi exterieur. Bovendien was ze
een dochter van Besne Buck. Dat was een
extra reden om haar donor te maken,
want we hadden maar zes Besne Buckdochters op Delta.’
Als vaars produceerde de met 86 punten
ingeschreven Besne Buckdochter 11.276
kg melk met 3,81 % vet en 3,29 % eiwit.
‘Music was een grote, zware vaars met
een hoge achteruier en harde, iets rechte
benen. Ze kon de productie heel gemakkelijk aan, ze speelde ermee en was altijd
ruim in conditie. Wat dat betreft paste de
combinatie van Besne Buck met de scherpe Coral prima.’
Ook de persistentie van Music noemt Van
Goor opvallend. ‘Music had een heel
vlakke lactatiecurve. Na een week produceerde ze 36 liter, op haar top 43 liter en
na 305 dagen gaf ze nog altijd 34 kilo per
dag.’ Music heeft die persistentie ook
doorgegeven aan haar zonen. Olympic
scoort op dat onderdeel 108, halfbroer
Sherman komt tot 107.
In tegenstelling tot haar moeder was
Music geen gulle embryoleverancier. Ze
kreeg slechts één dochter: Sierradochter

Delta Spirea. Zij slaagde niet voor de
Delta-test.

Twintig Olympiczonen
In het Delta-testprogramma is het nageslacht van Coral inmiddels helemaal verdwenen. Via Olympic, die met achtereenvolgens Addison, Besne Buck en Bellman
in de stamboom bepaald geen alledaagse
afstamming heeft, krijgt de familie een
nieuwe kans. Hij scoort 118 DPS en 109
exterieur en is daarmee zijn broer Sherman (16 DPS, 108 exterieur) de baas.
Olympic bouwde al snel bekendheid op
bij veehouders. Sinds zijn debuut in november 2004 kreeg hij al ruim 11.000 eerste inseminaties op zijn naam. Ook als
stiervader laat Olympic zich gelden. ‘Hij
scoort hoog voor de HG-index, zeker omdat hij het ook goed doet op onderdelen
als levensvatbaarheid, conditiescore en
kruisligging. We willen maximaal twintig zonen van hem testen’, vertelt Van
Goor. Zo zorgt Olympic ervoor dat grootmoeder Coral toch nog invloed krijgt in
de Nederlandse en Vlaamse veestapels.
Inge van Drie
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