Fokkoe van form aat
Jurordochter Oslo stamt uit Duitse O-familie van doorzet ters en fokstieren

T

ien jaar oud is ze nu. Op haar kop
vertonen zich de eerste grijze haren, maar nog altijd is heel duidelijk te
zien dat ze een geweldig frame bezit.
Oslo, de bekende excellente Jurordochter van Brand Jan de Haan en Gea de
Vries uit Hemrik, loopt inmiddels droog,
hopelijk drachtig van haar vijfde kalf.
Ook haar streken heeft ze nog; een koe
die dicht bij haar in de buurt komt,
krijgt ruw een por. ‘Eigenzinnig is ze altijd al geweest, maar met het vorderen
van haar leeftijd is ze vooral veel sterker
geworden’, vertelt Gea, Oslo’s vaste begeleidster tijdens keuringen. ’Ze is nu
heel mooi uitgezwaard’, vult Brand Jan
haar aan. ‘Toch kon je al zien dat ze als
vaars iets aparts had, toen had ze al veel
formaat en was ze sterk in frame en
type. Dat heeft ze niet van een vreemde,
er zit een prachtige koefamilie voor.’

Elf volle zussen
Brand Jan en Gea kochten Oslo als verse
vaars van Jan Bierma en Han Hopman.
Bierma had Oslo op zijn beurt gekocht
bij haar fokkers, Gerd en Christan Bielefeld in het Duitse Dalvers. ‘We hadden in
totaal elf volle zussen uit de combinatie
Juror maal Aerostardochter Ornelia.
Daar konden we er wel één van missen’,
denkt Christian Bielefeld terug aan het
verkoopmoment. Zijn koefamilie, waarvan alle vrouwelijke leden beginnen met
de letter O, genoot in de jaren negentig
veel belangstelling. Zowel op keuringsniveau als in de mannelijke lijn werden
successen geboekt.
‘Goede benen en uiers, dat is het eerste
waaraan ik denk bij de O-familie’, aldus
Christian. ‘Op dit moment staan de families van Ugela Belldochter Fière en
van Jurordochter Weintraube in onze
stal meer in de ki-belangstelling, maar
de O-familie is gewoon een exterieurrijke koestam waar veel duurzaamheid in
schuil gaat.’
Sinds 1968 bevolkt de O-familie de stallen. De excellente koe Ora (Sheik x Telstar II x Stern) was de eerste waarvoor
ki-interesse bestond. Een et-sessie met
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De allerhoogste positie op een grote keuring behaalde Oslo nooit,
maar toch geniet de Jurordochter van Brand Jan de Haan en Gea
de Vries grote naamsbekendheid. Dat is niet alleen vanwege haar
ijzersterke frame, maar ook vanwege haar stamboom.
Cleitus leverde de excellente Operette
op en de fokstier Clown van ki-organisatie SRV. Clown was de eerste in voormalig Oost-Duitsland geteste stier die in de
nationale indextop doordrong. WestDuitse veehouders wantrouwden daarom zijn fokwaarde, maar in het oosten
werd Clown volop gebruikt en werden
zijn probleemloze dochters geroemd.
Uiteindelijk werd Clown 15 jaar en werden er 412.000 rietjes verspoten.
Clowns volle zus Operetta werd succesvol
getest in het programma van KI Osnabrück en door Bielefeld een aantal malen
gespoeld. Dankzij het succes van Clown
bood SRV veel geld voor Operetta waarna
ze huisde naar Saksen en haar laatste levensjaren als spoelkoe werd benut.
Operetta’s dochter Ornelia (v. Aerostar)
genoot in de stal van Bielfeld de meeste
bekendheid. Ze werd ruim dertien jaar
oud, produceerde 110.000 kg melk totaal en kreeg de excellentstatus. Haar
Cashzoon Cosmo staat al jarenlang op

de stierenkaart van KI Samen. De combinatie tussen Ornelia en Cash leverde ook
de twee zusjes Onko en Oberin op. ‘Onko
kreeg vanwege haar hogere productie de
meeste ki-belangstelling, maar Oberin is
recent als zesdekalfskoe ingeschreven
met 90 punten’, aldus Bielefeld. ‘Ik denk
dat ze in staat is om eenvoudig honderdduizend kilogram melk te produceren.’
Onko kreeg 85 punten en haar Aaronzoon Akonnor kreeg de fokstierstatus bij
ki-organisatie RSA. Akonnor is een succesvolle exportstier, weet Bielefeld. ‘De
koeien uit de O-stam hebben niet de
hoogste indexen. Daarom krijgen ze
maar weinig kansen als stiermoeder.
Maar de kansen die ze krijgen, worden
wel maximaal benut.’

NRM-kampioene Venetie 2
In Nederland, met name in Friesland,
ontwikkelde de koefamilie zich via Ornelia’s dochter Oslo. Oslo nam succesvol
deel aan de HHH-show, de NRM en de
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CR Delta Noord Show en kreeg uiteindelijk 91 punten voor het exterieur. Het
reservekampioenschap in de middenklasse van de Noordshow in 2000 bracht
Oslo naamsbekendheid en Brand Jan en
Gea besloten om haar te spoelen.
In overleg met zwager John de Vries uit
Boyl werd voor Ricecrest Emerson gekozen. Met 14 embryo’s en drie vaarskalveren voor De Haan en twee voor De Vries
werd het een erg succesvolle spoeling.
Zeker voor De Vries: zijn Venetie 2 werd
in 2004 vaarzenkampioene van NRM.
‘We wisten dat ze goed was, maar dit
was natuurlijk boven verwachting’,
denkt De Vries terug.
Waarom wilde hij eigenlijk nakomelingen van Oslo? ‘Wanneer ik Oslo zie, zie
ik een echte fokkoe. Ze heeft zoveel
kwaliteit in het lijf. Ze is groot en vooral

extreem lang, maar ondanks haar lichaamsmaten enorm atletisch. Inmiddels heeft Oslo wel bewezen dat ze de
ultieme fokkoe is; er passen meerdere
stieren goed bij haar. Emerson was destijds een stier die we goed vonden passen en hij was ook nog erg actueel.’
Toen de Emersonkalveren geboren waren, meldde zich de Duitse KI VOSt. Zij
kocht een blad-vrij stierkalf, die onder
de naam Emir binnenkort zijn eerste
fokwaarde verwacht.
Venetie 2 heeft inmiddels 91 punten
voor haar fraaie uiterlijk gekregen en is
daarmee de vijfde generatie excellent.
Haar hoogproductieve Rembrandtdochter kreeg als vaars 88 punten en zou
kunnen uitgroeien tot de volgende excellente generatie. Voor haar bestaat kiinteresse van KI Samen.

Oslo, fraai en melkrijk
Productie: 5.06 305 15.239 3,73 3,02
lw 113

Passende combinatie
Het fraaie frame van Oslo was Auke
Landman uit Oosthem als jurylid opgevallen op de regionale keuring in Wouterswoude. Landman, fokker van Himster Grandprix, stelde voor om Oslo eens
met Grandprix te spoelen. ‘Oslo is een
van de mooiste framekoeien van Nederland’, zo prijst hij haar. ‘In eiwitgehalte
en functionele onderdelen kan ze ondersteuning gebruiken en daarom leek me
de combinatie met Grandprix zo goed
passen.’ Landman kreeg drie embryo’s
waarvan er één resulteerde in Himster
Olga. ‘Olga is een heel ﬁjntypische vaars
van 88 punten die zich gedurende haar
eerste lijst sterk doorontwikkelde’, aldus
Landman. Olga maakte deel uit van de
Grandprixgroep tijdens de CR Delta Oost
Show en de NRM en is hoogdrachtig van
Toystory.
Brand Jan en Gea volgen de ontwikkelingen van de gestaag groeiende dochterschare van Oslo op de voet. Inmiddels
wonnen ze meer dan zestig embryo’s
van Oslo waarvan de laatste vaarskalveren opleverden van Storm, Mr. Sam en
Titanic. Onder de melkkoeien lopen een
Champion- en een Emersondochter van
Oslo die beide ingeschreven zijn met 88
punten. Uit Emersondochter Oslo 2 vertrok een Goldwinstiertje naar KI VOSt.
‘We vinden het prachtig dat niet alleen
wij maar ook anderen successen boeken
met de koefamilie’, besluit Brand Jan.
‘Voor ons geeft het des te meer aan dat
Oslo een fokkoe is van formaat.’
Jaap van der Knaap
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