Regan-Joy Durham Regenia (v. Durham), 92 punten
Productie: 3.05 305 14.756 3,5 3,4

Sher-Est Rudolph Stress (v. Rudolph), 86 punten
Productie: 2.02 305 11.300 3,8 3,3

Sher-Est Southwind Saturday (v. Southwind), 90 punten
Productie: 4.04 305 16.085 4,6 3,2

Saturday vormt d e spil

speelt altijd een rol, maar deze combinatie
past gewoon.’

Typische Saturday

Mr Sam, Mr Shane en Mr Samuelo bekronen exterieurfokkr acht Saturdayfamilie
Nooit eerder was de fokkerij van Sher-Est Southwind Saturday zo populair. Met de regelmaat van de klok levert nazaat Sher-Est Emory
Swanny excellente nafok. Via Swanny zijn ook de fokstieren Mr Sam,
Mr Samuelo en Mr Shane op Saturdaygenen gestoeld.

D

e fokkerij van Sherman en Ester Erlandson uit het Amerikaanse Westby
in Wisconsin was nooit zo populair. Southwinddochter Sher-Est Southwind Saturday,
product van drie generaties excellente koeien, bracht tien jaar geleden verandering in
het stille bestaan van de Sher-Estfamilie.
Saturday kreeg 90 punten en maakte mooie
lijsten. Als vierjarige produceerde ze 16.085
kg melk met 4,6% vet en 3,2% eiwit in 305
dagen. Haar dochters en kleindochters
raakten met de stopzetting van het SherEstbedrijf verspreid over diverse veestapels
in Canada en Amerika.
Sher-Est Emory Swanny, via Preludetelg
Sher-Est Prelude Swan afkomstig uit Saturday, groeide aan Amerikaanse zijde uit tot
spilﬁguur. Zij vond onderdak bij Frank Regan, van het gelijknamige Regancrest
Farms in Waucon. Hij was al langer geïnteresseerd in de familie van Saturday. ‘Het
was een sterke familie met veel breedte,
kracht en lengte: koeien die vlot produceerden en die hun kenmerken ook generatie
op generatie goed doorgaven. Met Swanny
wilden we kijken wat wij met die genetica
konden doen.’
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Dertig jaar exterieurfokkerij met deze familie leverde er recent de achtste generatie
excellenten, in de vorm van Regancrest-UR
Sandra. Via Inquirer, Durham, Emory en
Prelude voert haar stamboom terug op Saturday.

Witgekleurde Swanny
Oorspronkelijk had Frank Regan niet de bedoeling om de driejarige Swanny binnen te
halen. Nee, zijn interesse lag eerder bij
Swanny’s moeder, Sher-Est Prelude Swan.
‘Als ik de keuze krijg om een bewezen fokkoe binnen te halen of een jonge koe, dan
heeft de koe met de meeste cijfers mijn
voorkeur. Ik hield ontzettend van die Preludedochter. Swan combineerde kracht met
elegantie. Ze was een vreselijk goede koe.’
Wanneer Swanny ter sprake komt, noemt
Regan zelden haar naam. Hij spreekt liever
over ‘de witte koe’. Met haar Emorybloedvoering beschikte ze immers over een haarkleed met de allure van een dalmatiër. ‘Ze
was groot, had goede benen, een kwaliteitsvolle uier en vooral veel kracht, het handelsmerk van Saturday. Maar wat misschien het meest opviel, waren haar goede

gehalten.’ Het naspeuren van haar drie
melklijsten toont een levenstotaal van
41.604 kg melk met 4,3% vet en 3,5% eiwit.
‘Afgelopen maand is Swanny afgevoerd. Ze
is bijna tien jaar geworden.’
Commercieel als het bedrijf is ingesteld,
werd de witte Swanny gespoeld. Vooral de
paring met Regancrest Elton Durham sloeg
aan. De combinatie leverde de fokstierbroers Mr Sam, Mr Samuelo en Mr Shane
en de vaarskalveren Regan-Joy Durham Regenia en Regan-Joy Durham Roberta op.
‘Toen we al twee vaarskalveren hadden, verkochten we de rest van de embryo’s.’ De
ogen zijn nu vooral gericht op de volle zussen Regenia en Roberta.

Durham x Emory
Ook in Europa waaierden de genen van de
Saturdayfamilie uit, met name via ReganJoy Durham Regenia, die deels in eigendom
is van Adolf Langhout uit Damwoude. ‘Regenia heeft de kracht en de breedte van
Emory’, beschrijft Langhout de Durhamdochter. ‘Ze is enorm diep en heeft veel rib.
De kwaliteit en uitstraling kreeg ze van
Durham.’
Met 92 punten en een tweede lijst van
14.756 kg melk met 3,5% vet en 3,4% eiwit
in 305 dagen werd ook zij uitvoerig gespoeld. ‘Op zo’n koe kun je veel stieren gebruiken. De kracht zit er gewoon ingefokt.’
Toch blijft Langhout kritisch als hij de
bloedlijn naspeurt en vergelijkt. ‘Door Southwind zie je toch die krommere benen en
grovere hakken.’

Sher-Est Emory Swanny (v. Emory), 90 punten
Productie: 4.02 305 11.621 4,4 3,3

Behalve Regenia zijn ook de volle zussen en
eveneens excellente Regan-Joy Durham Roberta en Meadow LLCD Savanna aansprekende fokmoeders. Dat de combinatie van
Durham op Emorymoeder Sher-Est Emory
Swanny zo goed uitpakte, wekt bij Langhout amper verwondering. ‘Ook Duplex is
een Durhamzoon uit een Emorymoeder.
Foktechnisch is dat een prima combinatie.
Durham brengt luxe en Emory de kracht.’
De doorbraak van drie volle broers uit dezelfde combinatie geeft het verhaal nog
een extra dimensie. Mr Sam, Mr Samuelo
en Mr Shane zijn voorzien van respectievelijk 109, 110 en 109 totaal exterieur. Langhout: ‘Het is vrij uniek dat een familie aan
beide kanten, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn, goed fokt. De geluksfactor

Niet zozeer de Swanny’s, maar wel de lijn
van Sher-Est Thor Soup, een Exranco Thordochter van Saturday, bracht de familie onder de KI-aandacht. In tegenstelling tot
Swanny proﬁleerde Thor Soup zich veeleer
als gedegen productiekoe dan als echte exterieurvererver. Uit Thor Soup kwamen
meerdere nakomelingen terecht bij de
broers Stanton in het Canadese Ontario.
De nakomelingenschare op Stanton Bros
loopt op tot bijna 20 procent van het veebestand. Wat sprak de broers precies aan om
in de Saturdayfamilie te investeren? ‘Het is
tien jaar geleden dat we voor het eerst nakomelingen van Saturday zagen. We kwamen de koeien tegen onder verschillende
omstandigheden op verschillende bedrijven en verschillende fokveilingen. Elke keer
opnieuw zagen we datzelfde duurzame en
krachtige type terugkomen. Het ging om
koeien die zich goed onder verschillende
systemen kunnen handhaven.’
Uit Thor Soup stamt onder meer Sher-Est
Rudolph Stress. Zij stond aan de wieg van

de fokstieren Stantons Marshall (v. BW Marshall), Stantons Steward (v. Inquirer) en
Stantons Stress (v. Ricecrest Marty).
‘Rudolph Stress is een extreem lange en
grote, goed geuierde koe’, vertelt een trotse
Laurie Stanton over zijn stalfavoriet. ‘We
kochten haar als kalf van zes maanden op
een veiling in Michigan. We hielden van de
productieve Rudolphdochters. De Saturdayfamilie sprak ons vooral aan vanwege
het sterke frame. Daarom kochten we haar.’
Het jonge kalf boeide de broers meteen.
‘Het leek alsof ze bijna een extra rib had, zo
lang was ze.’ Stress is nog steeds volop actief op Stanton Bros. ‘In mei wordt ze negen
jaar’, evalueert haar trotse fokker. ‘We spoelen haar nog altijd.’
Ondanks hun groeiende aantal in de 150koppige melkveestapel besloten de broers
nog verder in de koefamilie te investeren,
recent via de aankoop van Chix Special, een
BW Marshalldochter van Regan-Joy Durham Roberta uit de Amerikaanse familietak. De reden voor de aankoop ligt voor de
hand. ‘Als liefhebbers van deze koefamilie
wilden we graag ook wat uit die tak.’
Annelies Debergh
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