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Het aantal actuele donoren uit de Eugeniefamilie is spaarzaam

Fokstieren brengen Eugenie
in herinnering
Het draait in de huidige fokkerij vooral om Goldwyn, Shottle en
O Man, maar een stier die zich al enige tijd tussen deze grote
drie handhaaft, is Mascol. De Mtotozoon is de beste van een
serie fokstieren uit de Eugeniefamilie die zich op basis van een
grote groep fokstierdochters prima staande houden.
tekst Florus Pellikaan

H

et was in 1997 groot fokkerijnieuws:
de verkoop van Delta Eugenie voor
100.000 gulden. En niet alleen de hele
fokkerij stond er een ogenblik door stil,
zelfs een landelijk dagblad plaatste het
bericht op de voorpagina. De sindsdien
bekende Mascotdochter Delta Eugenie
stamt via de succesvolle stiermoeder
Delta Esmeralda (v. Cleitus) uit de Amerikaans fokkoe Walkup Bell Lou Etta (v.
Bell). Eugenie was als embryo aangekocht door Jan Kolff uit Woudrichem.
Kolff spoelde haar een aantal keer en
verkocht Eugenie als drachtige pink
voor 40.000 gulden aan Tijs Visch.
In de stal van Visch maakte ze het grootste gedeelte van haar eerste en enige lijst
vol waarin ze in 311 dagen 10.052 kg
melk met 4,25% vet en 3,79% eiwit produceerde. Visch verkocht Eugenie een
jaar na aankoop voor 100.000 gulden
aan het voormalige Quality Genes van
Adolf Langhout en Berend Meppelink.
‘Eugenie was destijds een van de allerbeste vaarzen uit een van de interessantste koefamilies. Ze had alles wat je je van
een goede koe kunt wensen: eiwit, melk
en met 88 punten best exterieur’, vertelt
Adolf Langhout.

Populaire Mascol sprong slecht
Ook de nakomelingen van Delta Eugenie
grossierden in topprijzen. ‘Eugenie was
geen super spoelkoe, waardoor iedere
spoeling slechts in één of twee nakomelingen resulteerde. Hierdoor was alles
uit haar lijn exclusief en dus veel geld
waard. Meerdere fokkers, handelaren en
ki-organisaties hebben goed geld aan
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deze familie verdiend’, stelt Langhout.
Uit de serie dochters die Eugenie voortbracht, werden meerdere stieren geboren die bij diverse ki’s in met name het
buitenland werden ingezet. Nu, bijna
tien jaar later, hebben verschillende van
deze stieren inmiddels een grote groep
dochters uit de fokperiode aan de melk
en nog altijd weten ze hun fokwaarden
Delta Eugenie (v. Mascot) werd in 1997
verkocht voor 100.000 gulden

op een hoog niveau te houden. Het beste
voorbeeld is de Duitse Mascol, die als
Mtotozoon via Rudolphdochter QG Elaine uit Eugenie stamt. ‘Wij zijn hem hier
in Nederland direct na zijn eerste cijfers
al gaan vermarkten, terwijl de Duitsers
eerst nog even hebben afgewacht’, vertelt Jeroen Kloosterziel van GGI-Holland.
‘De Mascols waren qua frame voor de
Duitsers aan de kleine en gewone kant.’
Mascol debuteerde op een tweede plek in
de Duitse RZG-lijst en naarmate hij die
positie langer wist vast te houden, nam
zijn populariteit, ook in Duitsland, toe.
Al snel kon Mascol niet meer aan de
vraag voldoen, mede omdat hij slecht
sprong. ‘Als hij onvoldoende geprikkeld
werd, sprong hij gewoon niet meer. In
een jaar tijd heeft hij wel op een stuk of
vijf ki’s gestaan’, vertelt Jeroen Kloosterziel. ‘Kwam hij bij een nieuwe ki, dan
ging het een maand goed en daarna stop-

Mascol (v. Mtoto) staat nog altijd nummer drie in Duitsland

te hij weer met springen. Sinds januari is
hij weer goed beschikbaar.’

Sterk in totaalvererving
In Duitsland staat Mascol met meer dan
12.000 dochters nog altijd derde in de
RZG-lijst. In Nederland bezorgen ruim
3500 dochters Mascol een plek in de top
tien. ‘Het zijn hardwerkende ligboxenstalkoeien die voldoende doorgroeien.
Nadat we op de laatste NRM een groep
hebben laten zien, is hij weer populairder geworden’, stelt Kloosterziel.
Ook Henk Buijs, foktechnicus bij CRV,
heeft door de tijd heen steeds meer sympathie gekregen voor de Mascols. ‘Als
jonge vaars hadden ze weinig macht. Zag
je kort daarna een Goldwyn, dan was je
de Mascoldochter snel vergeten. Maar
drie jaar later liepen de Mascols er allemaal nog. Ik denk dat hij in de totaalvererving inmiddels Ramos heeft overtroffen’, stelt Buijs. ‘In het begin zag je hem
niet als topper in het genre van Shottle
of Goldwyn en hij geeft nog altijd geen
keuringstoppers, maar op basis van zijn
totaalvererving begint hij wel langzaam
in dit rijtje van groten te passen.’
CRV zette daarom rond de 25 zonen van

Delta Evie (v. Lucky Mike) doorliep recent het Delta-testprogramma

Mascol in en voor de eerste daarvan is
het uur van de waarheid nabij. Scandinavië berekende recent alweer nieuwe indexen en daar is Mascolzoon Mason inmiddels de nieuwe nummer één.
De Eugeniefamilie bracht naast Mascol
meer stieren voort, zoals Stylist en QG
Emir, die het respectievelijk in Duitsland
en Spanje tot meestgebruikte stier in een
ki-jaar wisten te schoppen. Weliswaar is
de Duitse Stylist niet van het niveau van
Mascol, maar hij is wel met afstand de
beste zoon van Steven. Ook de in Frankrijk veelgebruikte Restell en de Engelse
Spooky houden hun fokwaarden nog altijd op een prima niveau.
Gevraagd naar een lijst met actuele, foktechnisch interessante stiermoeders uit
de Eugeniefamilie, is het even stil bij de
fokkerijdeskundigen. ‘Eugenie en haar
directe nafok waren geen super spoelkoeien en dat heeft het aantal kansen
van deze familie verkleind. Daarnaast
waren er binnen de Lou Ettafamilie genoeg andere lijnen waaruit geput kon
worden’, vertelt Adolf Langhout. ‘Eugenie is destijds gespoeld met alle populaire stieren uit die tijd, zoals Jabot, Lord
Lily, Celsius, Patron, Boudewijn, Gibbon

en Rudolph. Dat zorgde wel voor prima
AB-koeien, maar we hebben net niet die
ene koe gekregen die de volgende generatie echt heeft neergezet.’

Hoge genomicstier
Toch is de Eugeniefamilie niet doodgebloed. Na wat speurwerk zijn er enkele
actuele donoren te vinden. Op de Deltatestbedrijven staan Delta Esmee (v. Paramount) en Delta Evie (v. Lucky Mike),
beide afkomstig uit de lijn die Jan Kolff
via een Jabotdochter uit Eugenie overhield. De halfzusjes produceren bovengemiddeld goed en ze zijn respectievelijk
met 86 en 88 punten ingeschreven. Van
Esmee worden op het donorstation in
Terwispel momenteel dochters van Cricket en Man-O-Man gespoeld.
Daarnaast staat er met IJlster Eucalyptus
2 ook een stiermoeder op het bedrijf van
familie Van der Gaast uit IJlst. Via Mr
Sam, Champion, Convincer en Gibbon
stamt ze uit Eugenie en bij de Duitse kivereniging Masterrind staat met Majoran een hoge genomicstier van haar op
wacht. Met als vader Mascol zit de Eugeniefamilie, en dus functionaliteit, diep
in deze stier verankerd. l
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