Herinnering aa n Hillary
Spaanse Durhamzoon Mesland Duplex levert Europees be wijs van fokkracht Henkeseen Hillary
Mesland Duplex is op Europese bodem de meest bekende loot aan de

melk. Midnight is groot en vlot op de benen, misschien moet de ophangband er
nog wat beter inkomen.’
Heidi en Midnight zijn erg gewaardeerd
in eigen stal. ‘De goede gehalten van de
familie en de exterieurcijfers spraken
me erg aan’, legt Julius Kuipers uit. Elk
jaar investeert zijn bedrijf in goede koefamilies. ‘Ik ben in 2000 een keer op
Henkeseen geweest. De Hillary’s zijn rasmelkkoeien met beste benen en een erg
mooie verhouding in het frame.’

stamboom van de Henkeseen Hillaryfamilie. Ook de vrouwelijke Hillarynazaten bezitten torenhoge exterieurcijfers. De Henkeseenstal
alleen al telt acht excellente dochters van de Holidaydochter.

H

ij behoort tot de groten der aarde
onder de exterieurverbeteraars in
holsteinland. Het paspoort van Durhamzoon Mesland Duplex is menig exterieurfokker welbekend. De in Nederland geboren Duplex zette met zijn fokwaarde
van inmiddels 116 voor exterieur Spanje
op de internationale ki-kaart. Met Henkeseen Hillary in de genen maakt Duplex
deel uit van een bekend Amerikaans geslacht.
Duplex is lang niet de enige mannelijke
telg die de fokkracht van Holidaydochter
Hillary verkondigt. Emoryzonen Henkeseen Hillcrest en Henkeseen Emperor
waren hem voor, terwijl in Canada Henkeseen Hammer (v. Durham) en sinds
kort Henkeseen Hyatt (v. Blitz) deel uitmaken van de generatie fokstieren uit de
Hillaryfamilie. Hun Amerikaanse fokker
en melkveehouder Trent Henkes uit Luana is ervan overtuigd: ‘De kracht van de
familie ligt vooral in de combinatie van
sterke productiecijfers met een fraai exterieur.’

Acht excellente dochters
Het kloppende hart van de Hillary’s bevindt zich in de Henkeseenstal in de
Amerikaanse staat Iowa. Hoewel Hillary
afgelopen najaar op bijna veertienjarige
leeftijd stierf, is de herinnering aan haar
levendig. ‘Ze was ruimgebouwd, groot en
sterk, maar ze was vooral een erg goede
melkkoe.’ Wie haar eigenaar naar de fokkoe Henkeseen Hillary vraagt, krijgt
meteen een lofzang over de productiekracht van de krachtige Holidaydochter
te horen.
Haar hoogste lactatie resulteerde in
16.565 kg melk met 4,3% vet en 3,6% eiwit in 305 dagen. ‘Haar tweede melklijst
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liep richting de 40.000 kg melk in ruim
duizend dagen.’
Door het veelvuldige spoelen maakte
Hillary slechts drie lijsten vol. Haar levenstotaal van 92.062 kg melk met 4,1%
vet en 3,8% eiwit mag er wezen, net zoals
haar fraaie exterieur van 94 punten. De
combinatie van hoog eiwit met fraaie exterieurcijfers heeft Hillary niet van
vreemden. Met Ned Boyzoon Curries MHoliday bezit Hillary eiwitrijke genen
aan vaderskant. De exterieurkracht
kreeg ze vooral via de moederlijn mee.
Henkes verwijst naar Chief Markdochter
Henkeseen Mark Marci. ‘Zowel moeder
als dochter toonden diverse gelijkenissen op het gebied van kracht en massa.
Marci was net als Hillary voorzien van 94
punten.’
Aan hooggepunte loten is er ook in de
nafok van Hillary geen gebrek. ‘Hillary
gaf op ons bedrijf acht excellente dochters uit verschillende combinaties’, luidt
het enthousiast. Inmiddels bestaat 75
procent van de zestigkoppige veestapel
in de stal van Trent en Leslie Henkes uit
Hillarynazaten.
De paringen met Mason, Rudolph en
Emory zijn de fokker het beste bijgebleven. Henkes steekt onder meer de loftrompet over Henkeseen Rudolph Heidi
(v. Rudolph) en Henkeseen Mason Handi
(v. Mason). ‘Van Handi houd ik het meest.
Ze combineert productie en exterieur
prima en geeft dat ook goed door aan
haar dochters. Ik spoel haar nog altijd.’
De liefde voor Rudolphdochter Heidi
komt vooral voort uit de commerciële
interesse voor embryo’s, van ki-organisaties en andere fokkers. ‘Heidi is nu tien
jaar oud en blijft het erg goed doen. Vooral haar Marshall- en Blitznakomelingen

Scoren met Emory en Durham
Hoewel de nalatenschap van Hillary ook
excellente dochters van Durham, United
Nick en Bellwood telt, behoren behalve
Rudolph en Mason vooral de Emorydochters en -zonen tot de meest succesvolle
paringen. ‘Een goede koefamilie kun je
altijd met verschillende stieren paren
zonder op kwaliteiten in te boeten’, zegt
Adolf Langhout van ALH Genetics. Hij
heeft al twaalf jaar fokervaring met de

Henkeseen H Hillary (v. Holiday), 94 pnt.
Productie: 8.00 305 16.565 4,0 3,6

van boven naar beneden:
Henkeseen Hills Emerald (v. Emory),
91 punten
Prod.: 5.01 305 15.626 3,2 3,2
Henkeseen Rudolph Heidi (v. Rudolph),
90 punten
Prod.: 3.11 305 14.565 4,4 3,6
Kerndtway Durham Emily (v. Durham),
91 punten
Prod.: 2.03 305 11.304 3,6 3,3

scoren goed. Ze is de meest succesvolle
donor van de familie.’

Op internationale toer
Door de paring met Rudolph kreeg de familie internationale allure. De excellente
Rudolphdochter Henkeseen Rudolph Hyacinth verhuisde na diverse spoelingen
naar Japan. Uit volle zus Heidi gingen
veel embryo’s naar het buitenland. Ook
in Nederland arriveerden nakomelingen.
Uit een combinatie met Ricecrest Brett
werd bij Julius Kuipers in It Heidenskip
Brett Heidi geboren. Na een spoeling
van Heidi’s overzeese halfzus Henkeseen
BWM Midnite (v. BW Marshall) kwam
ook O-Man Midnight in de fokstal terecht. ‘Heidi is nu zes jaar. Ze heeft één
keer gekalfd en we spoelen haar volop
voor eigen inzet’, zegt Kuipers. Zijn stal
telt nakomelingen van Shottle, Duplex,
Morty en Hanno. Bovendien vertrokken
diverse zonen richting ki. Door de talrijke ki-contracten zijn de ogen nu vooral
gericht op O-Mandochter Midnight. ‘Ze
kalfde wat vroeg, maar geeft al vlot 35 kg

koefamilie. ‘Hillary was een imponerende koe met ontzettend veel kracht en
ruimte voorin. Ze mocht misschien een
tikje hoger zijn in de zitbeenderen. Verder had ze weinig echt sterke of zwakke
punten. Ze was vrij allround.’
Zelf was Langhout vooral actief met Henkeseen Hills Emerald. Hij kocht de 91
punten Emorydochter na diverse contracten met Durham en nog voor haar
Durhamzoon Duplex definitief doorbrak.
‘Het bloed van Emory en Durham was
nooit beschikbaar voor Europa. Dat is de
reden waarom ik embryo’s uit die combinatie naar het Europese vasteland haalde. De scherpe, melktypische frames en
fraaie uiers van Durham met de breedte,
kracht en melkproductie van Emory
vond ik een prima combinatie.’
De genenmix met Durham leverde behalve Duplex meer successen op. Henkeseen Hammer (v. Durham), een rechtstreekse zoon van Hillary, schopte het
aan Canadese kant tot fokstier en krijgt
inmiddels zowel aan Vlaamse als Nederlandse kant ki-kansen. Een andere Durhamtelg, Kerndtway Durham Emily, de
volle zus van Duplex, trekt tegenwoordig
het gros van de ki-aandacht op Henkeseen. Emily past met 91 punten en een
eerste lijst van ruim 11.000 kg melk met
3,6% vet en 3,3% eiwit volledig in het profiel van de Hillary’s. Eigenaar Trent Henkes noemt haar de beste onder de huidige generatie Hillarydochters. ‘Ze heeft
een prachtige uier en is veel gecontracteerd.’ Haar volle broer krijgt evenveel
vertrouwen. Voor wat er nog aan paringen met Duplex kan gebeuren bij de familie Henkes, kreeg de Durhamzoon al
talrijke kansen in de ouderlijke stal. ‘Hillary blijft voor altijd de hoofdlijn op ons
bedrijf.’
Annelies Debergh

Henkeseen Mark Marci
(v. Chief Mark)
Henkeseen M Hillary
(v. Holiday)

Henkeseen Hills Emerald Henkeseen Hillcrest
(v. Emory)
(v. Emory)

Kerndtway Durham Emily
(v. Durham)

Mesland Duplex
(v. Durham)

Henkeseen Emperor
(v. Emory)

Henkeseen Hammer
(v. Durham)

Henkeseen Rud Heidi Henkeseen Mason Handi
(v. Rudolph)
(v. Mason)

Henkeseen BWM Midnite
(v. BW Marshall)

Brett Heidi
(v. Brett)

Henkeseen Hyatt
(v. Blitz)

O-Man Midnight
(v. O-Man)

april 2 2007

61

