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Alliegenen zwe rmen uit
Na pieken in koe-indexen nu ook via mannelijke zijd e wereldwijde invloed voor Alliefamilie
Het achtergrondverhaal van de van origine Amerikaanse Neu-Way
Alliekoefamilie is een verhaal van kopen, verkopen en embryo’s, veel
embryo’s. Alliegenen zijn daardoor talrijk geworden en in zowel
mannelijke als vrouwelijke lijn uitgezworven over de hele wereld.

V

an Amerika tot Tsjechië, van Canada tot Denemarken en Spanje. Wie
praat over internationale koefamilies
kan niet om de familie van Neu-Way Allie
heen. ‘Ach, sommige mensen vragen me
wel eens of ik spijt heb dat ik de beste koe
uit de koefamilie verkocht heb’, start de
Amerikaanse fokker van de koefamilie,
Dennis Neuhaus. ‘Mijn antwoord daarop
is: nee, totaal niet. Door Neu-Way Patron

Aerostar Allie (v. Aerostar), 87 punten
Productie: 2.02 305 12.374 3,6 3,2
Sindy (v. Addison), 89 punten
Productie: 305 20.377 4,19 3,33
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Allie te verkopen is de familie pas echt
bekend geworden. Daar kan geen advertentiecampagne tegenop.’

Grootmoeder van 75 punten
Melkveehouder Dennis Neuhaus melkt
in de Amerikaanse staat Illinois in de
plaats Hoyleton honderd koeien. Daarvan luistert ongeveer de helft naar de
naam Allie. ‘In de jaren zeventig investeerde ik in een aantal dieren met
stamboekpapieren omdat ik meer wilde
gaan doen met de vermarkting van Holsteingenen.’
Neuhaus selecteerde vervolgens sterk op
melkproductie en fokte uit een Rockalli
Son of Bovamoeder de koe Neu-Way Bell
Allie. ‘Bell Allie was niet groot en omdat
haar uier uit balans was kreeg ze maar 75
punten voor haar exterieur. Ondanks deze score betekende Bell Allie wel veel
voor me omdat ze de eerste koe in mijn
stal was die meer dan 40.000 pond melk
produceerde in één lijst’, aldus Neuhaus.
Omgerekend is dit een productie van
meer dan 18.000 kg melk.
Via Melwood fokte Neuhaus uit Bell Allie
de aanmerkelijk fraaiere Neu-Way Melwood Allie, die 88 punten kreeg. Zij was
de eerste koe waarbij Neuhaus ET wilde
uitvoeren, maar dat viel niet mee vanwege een vergroeide eileider. Uiteindelijk
werd op de dierenartskliniek van de universiteit van Illinois toch nog één embryo gewonnen van Madawaska Aerostar
dat resulteerde in een vaarskalf.
‘Het hele spel is begonnen bij Neu-Way
Aerostar Allie’, zo noemt Neuhaus de
start van de vermarkting van Alliegenen.
De Aerostardochter kreeg 87 punten en
dankzij een beste vaarzenlijst debuteerde ze op plaats vijftig in de Amerikaanse

koe-indexlijst voor CTPI. ‘Allie kreeg
daardoor KI-interesse, maar de 75 punten van haar grootmoeder schrikten veel
KI-organisaties af. Wanneer ik de foktechnici persoonlijk uitnodigde om Allie
te komen bekijken, lukte het vaak om ze
van gedachten te veranderen. Aerostar
Allie was een grote, lange koe die met
haar sterke uieraanhechting indruk
maakte op alle bezoekers.’
Neuhaus kreeg nakomelingen van Alvin,
Mattie G, Formation, Zack en Patron uit
Aerostar Allie. Van de Patronzusjes Amber en Allie verkocht hij Allie aan Andy
Carter van het bedrijf Carters Corner.
Zelf hield Neuhaus Amber, de moeder
van de huidige Canadese fokstier NeuWay Albert (v. Convincer).
De verkoop van Neu-Way Patron Allie leverde hem 7000 dollar op, en de nieuwe
eigenaar Carter spoelde haar als pink een
aantal maal. Vervolgens verkocht hij Patron Allie als melkgevende vaars voor
meer dan 40.000 dollar aan het bedrijf
Golden Oaks.

Superproducente in Tsjechië
‘Ik was fan van de stier Aerostar en had
Patron gemist in mijn veestapel’, legt
Garry Janssen van het bedrijf Golden
Oaks uit Wauconda, Illinois, zijn forse investering uit. ‘Bovendien had Patron Allie de potentie om een hoge indexkoe te
worden. Ik zag een markt voor haar embryo’s voor Japan.’ Patron Allie bleek de
investering dubbel en dwars waard en
dankzij de 87 punten voor exterieur en
een goede vaarzenlijst debuteerde ze
hoog in de Amerikaanse CTPI. Dat bleek
ook gunstig voor de Allienakomelingen
bij Dennis Neuhaus.
‘Dankzij de prestaties van Allienakomelingen op de verschilllende bedrijven
werd de index van hun stammoeder Aerostar Allie omhoog gestuwd’, aldus Neuhaus. ‘Op een gegeven moment stonden
moeder, dochter en kleindochter op de
eerste drie plaatsen in de CTPI-ranglijst.’
Carter had namelijk Patron Allie als pink
gespoeld met Ha-Ho Cubby Manfred, wat
resulteerde in de zusje Carters Corner Al-

plaats in de Amerikaanse TPI lijst prijkt.
Zijn volle broer heet Econom CV en loopt
in Tsjechië. ‘De eerste fokwaarden van
Econom zijn veelbelovend’, vertelt Lenka Kahankova van KI-organisatie Genoservis. ‘Voor ons fokprogramma kochten
we in 1999 vier embryo’s van de combinatie Abby maal Addison. Dat resulteerde in Econom en Sindy. Sindy is een van
de beste melkkoeien waarmee we als organisatie gewerkt hebben. Ze kreeg 89
punten en heeft zojuist een superproductielijst afgerond.’

Veel CVM in koefamilie

Neu-Way Patron Allie (v. Patron), 87 punten, productie: 1.11 305 13.817 3,9 3,2
di, Allie, Azzi en Abby en de fokstier Ally.
Via verschillende veilingen werden ze
voor topprijzen verkocht. Zo bleek Carters Corner Man Allie, nadat Carter al
meer dan 100 embryo’s had gewonnen,
als vaars goed voor 37.000 dollar. Carter
verkocht ook embryo’s naar Europa van
de succesvolle combinatie Manfred maal
Patron Allie. In Italië resulteerde dit in de
zusjes Ilisea en Ashley, terwijl in Dene-

marken een stierkalfje met de naam T
Silver ter wereld kwam. T Silver is een nu
een fokstier met prima secundaire fokwaarden voor geboortegemak en dochtervruchtbaarheid.
Stuk voor stuk blijken ook de Manfredzusjes verdienstelijke fokkoeien. Zo is
Carters-Corner Man Abby de moeder van
Bo-Irish Alton CV, de Addisonzoon van
ABS die met 1807 punten op de derde
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Ook in Nederland kwamen Allienakomelingen aan de melk. René Boogaard van
het Texelse Oosterend is samen met de
familie Wierda uit Damwoude eigenaar
van Aarondochter EV Marise. Zij kreeg 88
punten en is een Aarondochter uit NeuWay Patron Allie. Haar volle broer ALH
Audi staat hoog in de Spaanse ICO-indexlijst.
Freek en Bert Luttikhedde uit Hengelo investeerden in de in Frankrijk geboren Aarondochter Rose Ali (89 punten). ‘We wilden iets aparts in de stal hebben’, legt
Bert Luttikhedde de investering uit. ‘Een
aparte bloedvoering uit een goede koefamilie. Daar kun je embryo’s en nakomelingen van verkopen.’ Kort nadat Rose
Ali naar Nederland verhuisde kregen
haar volle broers Carters-Corner Agent
en Arrow verdienstelijke fokwaarden
in Amerika. ‘Helaas heeft Rose CVM en
dat geeft ze ook flink door. We hebben
al twaalf nakomelingen, waarvan er
slechts vier CVM-vrij waren’, aldus Luttikhedde, die Rose Ali spoelde met Lucky
Mike, O-Man en Elo.
CVM lijkt inderdaad een erg vast gegeven
in de familie. De veroorzaakster zit ver
weg in de stamboom in de vorm van Belldochter Allie. Haar fokker Dennis Neuhaus kan er wel een beetje om glimlachen. ‘Sommige kenmerken liggen nu
eenmaal sterk verankerd in een koefamilie. Bij Allie is het gelukkig meer dan alleen CVM. De Allies hebben niet de laatste luxe om een keuring te winnen, maar
daar heb ik ook nooit op gefokt. Ik fok op
hoogproductieve, probleemloze koeien.
Het is prachtig om te constateren dat
eerst in de vrouwelijke lijn en nu ook in
de mannelijke lijn de koefamilie op deze
eigenschappen presteert in alle delen
van de wereld.’
Jaap van der Knaap
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