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Paringen met Durham en O Man succesvol voor Markwell Blackstar Raven

Reusachtige Ravenfamilie
De invloed van de 95 punten Markwell Blackstar Raven reikt na
jarenlange fokkerij van Amerika tot Australië, Japan en diverse
Europese landen. Markwell Durham Daisy zet met O Manzonen
in Nederland, Duitsland en Spanje de fokkracht extra in de verf.
tekst Annelies Debergh
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ij iedereen die haar ooit zag, staat ze
in het geheugen gegrift, de 95 punten
Markwell Blackstar Raven. ‘Voor zover
dat bij een koe kan, leek het alsof Raven erg trots was: ze was zelfverzekerd,
gewend aan bezoek en stond altijd met
de kop hoog in de lucht geheven.’ Mark
Van Mersbergen, fokker en eigenaar van
Markwell Blackstar Raven, praat met ontzag over de Blackstardochter. Ze zette het
fokbedrijf Markwell Holsteins in Lynden,
in de Amerikaanse staat Washington,
voor altijd op de wereldkaart.
Het verhaal achter Raven begint met de
aankoop van de excellente Rockalli Mars
Emily, een van de eerste holsteinkoeien
op Markwell. Dochter Markwell Mark
Elite (v. Chief Mark) was de eerste eigengefokte excellente koe en stond met ToMar Blackstar aan de basis van de 95 punten Markwell Blackstar Raven.
Terwijl de stamboom ter sprake komt
voegt Mark Van Mersbergen er telkens de
leeftijden aan toe. Emily werd 20 jaar en
Elite werd 18,5 jaar oud. Twee jaar gele-

den overleed Raven op een respectabele
17 jaar en 2 maanden. ‘Raven imponeerde
iedereen. Ze was groot, krachtig en toonde veel breedte. Het was een zware koe:
ze woog wel richting de duizend kilo. In
mijn ogen was het een “gentle giant”, een
aardige reus.’

Eerste Durhamspoeling ooit
‘Raven was erg karaktervol, een gemakkelijke koe om mee te werken, maar als
ze wou vreten, dan moest alles op haar
weg naar het voerhek wijken.’ Van Mersbergen praat aan één stuk door over de
Blackstardochter. Door veelvuldig spoelen kalfde Raven slechts drie keer af,
maar wel met indrukwekkende lijsten.
Zo gaf ze in drie lactaties 72.585 kg melk
met 4,1% vet en 3,6% eiwit.
Een van de eerste combinaties gebeurde
met Exranco Thor. Een volgend stiercontract van Raven met Norrielake Cleitus
Luke resulteerde in Markwell Luke Rapture. ‘Zelf zou ik de stier niet zo snel hebben gekozen’, geeft de Amerikaanse fok-

De 95 punten Blackstardochter Markwell Blackstar Raven

ker eerlijk toe. ‘Maar ik zag wel dat Raven
de juiste kwaliteiten had om met Luke te
paren. De sterke punten van Raven –
macht en breedte – zie je ook bij Rapture
terug.’
Zodra het verhaal bij Rapture aankomt,
begint Van Mersbergen weer in de tegenwoordige tijd te praten. ‘Jawel, Rapture
loopt er nog altijd’, vertelt hij over de 92
puntenkoe. Ze is pas zeventien jaar oud
geworden. Twee melklijsten brachten
haar levenstotaal op 62.542 kg melk met
3,9% vet en 3,6% eiwit. ‘Als het een beetje
meezit, wordt er hier deze week nog een
et-kalfje van haar geboren.’
Hoewel ook Rapture indruk maakte, concentreerde haar fokkerijrol zich vooral op
het bedrijf Markwell zelf. ‘Ze was een van
de eerste die gespoeld werd met Durham’,
herinnert Van Mersbergen zich. ‘De stier
was nog nergens op de ki-kaarten te bespeuren, maar toch stelde een foktechnicus van Select Sires voor om haar met
Durham te spoelen.’
De vier daaropvolgende drachten gaven
een opmerkelijk resultaat. De enige stier,
Markwell Durham DJ, vertrok naar de ki
terwijl de drie volle zussen – Daisy,
Doreen en Diedra – op latere leeftijd elk
een excellente score behaalden. ‘Nooit in
mijn hele carrière kreeg ik nog te maken
met zo’n succesvolle et-sessie.’
Van de drie volle zussen kocht Adolf
Langhout van ALH Genetics Markwell
Durham Daisy. ‘Het was een beste koe en
ik kon haar voor een goede prijs kopen’,

Markwell Durham Daisy, één van de vier Durhamsuccessen uit Raven

Monamore Durham Raven, met 93 punten hoogste Raven in Europa

vertelt Langhout. De 92 punten die Daisy
kreeg, spreken voor zich. ‘Ze toonde
kracht, beschikte over een beste uier en
beste benen. Deze koe had bij een herkeuring 94 punten kunnen halen.’ Helaas is
Daisy een week na haar derde kalving in
juni dit jaar gestorven. Ze werd tien jaar
oud. De oorzaak van haar dood is onbekend. ‘Ze stond er erg goed voor. De plannen waren er om haar na haar deelname
in 2006 dit jaar nog een keer op de World
Dairy Expo in Madison voor te brengen.
Daisy was een van de weinige fokkoeien
die naast haar inzet in de fokkerij het ook
aankon om in Madison te lopen.’

Combinatie met O Man
De combinatie van Daisy met O Man is op
vandaag de meest spraakmakende. Met
de drie volle broers A-L-H Dakota (206
nvi), A-L-H Duke (184 nvi) en A-L-H Osaka
(148 nvi) kent de familie fokstierdoorbraken op respectievelijk Nederlandse, Duitse en Spaanse bodem. In vrouwelijke lijn
valt A-L-H O Man Destiny op, een O Mandochter van Daisy van Adolf Langhout en
Regancrest. ‘O Man en Durham vullen elkaar perfect aan’, stelt Langhout.
De combinatie van Braedale Goldwyn

A-L-H O Man Destiny, volle zus van A-L-H Dakota, Duke en Osaka

met A-L-H O Man Destiny bracht Goldday,
in Duitsland de hoogste Goldwynzoon onder de huidige genomicstieren en ReganA-L-H Dragon met imponerende genomiccijfers aan Amerikaanse kant. Regan-A-L-H
Goldwyn Destini vormt een speerpunt in
de vrouwelijke lijn met een volle zus,
Goldwyn Destiny bij maatschap Kuipers
in It Heidenskip, in Europa.
Met Rudolph gaf Markwell Blackstar Raven aanleiding tot onder meer de Canadese fokstieren Ramses en Reckless. Via
volle zus Markwell Rudolph Rhoda en
haar dochter Markwell James Fiona (v. James) voert ook de fokstier Morsan Frontrunner (v. Talent) op de Ravens terug.
Bij de Ierse melkveehouder en internationaal jurylid Tom Kelly loopt Monamore
Durham Raven, een Durhamdochter van
de met 92 punten ingeschreven Markwell
Rudolph Rhoda. Kelly spreekt over een
doelbewuste aankoop. ‘Ik wilde graag een
product van Raven, maar ook van Durham in de stal hebben. De aankoop van
deze Raven op de Tulip Sale 2004 vervulde die wens in één keer.’ Monamore Durham Raven excelleerde met 93 punten.
‘Ze heeft dezelfde sterke rug, extreem
goede benen, veel rib en een excellente

uier. Bovendien heeft ze ook de wilskracht van de oude Raven.’
Via O Man bracht Monamore Raven in
Monamore O Man Raven, in gemeenschappelijk eigendom met Patrick Colton.
En ook zij kreeg intussen al 90 punten.
‘Volle broer Monamore Romero is naar de
Ierse ki NCBC gegaan en lijkt beloftevol.’

Hoog scoren voor levensduur
Waar ligt exact het succes van de familie?
Mark Van Mersbergen kijkt vooral naar
de praktijk en hoe de koeien in zijn stal
functioneren. ‘Ik denk dat Raven zelf erg
hoog zou hebben gescoord voor levensduur. De Ravens zijn vruchtbaar, hebben
goede gehalten en zijn grote, sterke koeien met droge, platte botten.’
Misschien op het vlak van de achteruier
wenste Van Mersbergen meer allure. ‘In
hoogte en breedte van de achteruier kunnen de Ravens soms ondersteuning gebruiken.’ De fokker wijt daar het succes
van paringspartner Goldwyn aan. Als
voorbeeld op Markwell geldt Seagull-Bay
Gold Daisy, via Goldwyn en A-L-H Donatella (v. O Man) een fokproduct van Daisy.
‘Ravens hebben de kracht en Goldwyn
ondersteunt weer de uierkenmerken.’ l
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