D I E R R E P O RTA G E

K O E I E N B L O E M P J E S

Madisonkampioene Eastside Lewisdale Gold Missy
stamt uit prominente Canadese 24 sterrenfokkoe

domsrechten van Eastside Lewisdale Gold Missy. Voor de alge-

Goldwyndochter Missy bracht. ‘Abel is
een van de meest consistent fokkende
koeien in Canada. Ze heeft onlangs haar
fokkoeienstatus met twee punten verhoogd tot 24 sterren.’ Die fokkracht lijkt
stilaan ook in Missy door te komen. Zo
melkt Morsan momenteel al de enige
melkgevende dochter, de 87 punten Valleyville Dolman Missy. ‘Missy heeft tot
nog toe geen slechte dochter of zoon gegeven. Ze geeft haar eigenschappen erg
goed door aan haar nakomelingen.’

meen kampioene van de afgelopen World Dairy Expo werd in-

Uit een 24 sterrenmoeder

Miljoenen Missy
Een syndicaat van vijf melkvee- en fokbedrijven deelt de eigen-

dertijd 1,2 miljoen dollar neergeteld. Een letterlijke ‘Gold’ Missy.
tekst Annelies Debergh

Z

e gaat door het leven als de koe van
één miljoen dollar, Eastside Lewisdale Gold Missy. Het exacte bedrag dat
het syndicaat met Morsan Farms, Mark
Butz, Van Ruinen Dairy, Georges Uebelhardt en Gert Andreasen neertelde voor
de 95 punten Goldwyndochter ligt echter met 1,2 miljoen nog een flink stuk
hoger.
Het getal van zeven cijfers is ze volgens
haar eigenaars waard. ‘Het is een van de
meest correcte koeien van dit moment’,

zegt Chris Parry, marketingmanager op
Morsan Farms, waarmee hij het torenhoge veilingbedrag van 2009 nu nog wil
verantwoorden.
Sinds haar aankoop tijdens een veiling
op de Royal Winter Fair in Toronto staat
Missy in de showstal op Morsan Farms te
Ponoka, een stad in de Canadese provincie Alberta. Daarvóór had het fokbedrijf
al een aandeel in de koe. Het was vooral
de fokcapaciteit van moeder Stadacona
Outside Abel die de aandacht destijds bij

Het verhaal achter Missy is er een van
kopen en verkopen en voert terug naar
Eastside Holsteins op Prince Edward Island in Canada. Tijdens een zoektocht
naar fokmateriaal kocht Eastside-eigenaar Bloyd Thompson samen met Jamie
Lewis van Lewisdale Holsteins de vaars
Stadacona Outside Abel op een veiling.
‘We kochten haar als kalf om haar hoogtemaat en fraaie exterieurkenmerken’,
legt Thompson uit. ‘We hoopten met
Abel naar shows toe te gaan.’
Dat laatste bleek geen juiste verwachting. ‘Abel heeft nooit echt gescoord op
shows, maar ze bleek al snel een opvallend goede fokkoe. Ze gaf altijd goede
nakomelingen.’ Van haar 31 dochters is
er slechts één met minder dan 85 punten ingeschreven. Dertig dochters scoren
minstens 85 punten, drie zijn excellent.
‘Het is een van de fokkoeien met de beste resultaten in Canada, vandaar ook 24
sterren. Het meest verwonderlijke daarbij is nog dat die dochters niet allemaal
op één bedrijf of alleen in onze stallen
staan. Abels dochters lopen over heel
Canada, op allerhande bedrijven, onder
allerhande omstandigheden.’
Uit Abel zijn behalve Missy nog vijf
andere Goldwyndochters geboren. Volle
zus Gold Amaze is op Eastside de meest
succesvolle zus, afkomstig uit dezelfde
spoeling. Maar ook Morsan Farms investeerde behalve in Missy nog in andere nafok van Stadacona Outside Abel. ‘We hebben een Champion-, Dundee- en een
Shottledochter van Abel lopen’, vervolgt
Chris Parry. Goldwyn lijkt de beste comStadacona Bar Lee Annik
(v. Southwind)
Stadacona Progress Anibel
(v. Progress)
Stadacona Outside Abel
(v. Outside)
Eastside Lewisdale Gold Missy
(v. Goldwyn)

binatie. ‘Outside had meer
de kracht en Goldwyn bracht
meer vrouwelijkheid en melktype.’

34 uur melk in de uier
Missy heeft volgens Chris
Parry geen fouten. Ze heeft alles in de juiste verhoudingen,
ook melk. Zo gaf de Goldwyndochter in de tweede lactatie
14.331 kg melk met 4,4% vet
en 3,2% eiwit in 305 dagen.
De marketingmanager van
Morsan Farms vestigt in het
totaalplaatje van 95 punten de
aandacht op benen en uier,
respectievelijk beoordeeld met
96 en 95 punten. ‘Vooral de
beenkwaliteit valt op, net als
haar uierkwaliteit’, zegt hij.
‘In Madison had Missy na afloop van haar showoptreden
34 uur melk in haar uier. Die
molk na de show weer mooi
weg. Dat heb je alleen bij uiers
met veel kwaliteit.’
Door haar zege op de afgelopen World Dairy Expo in Madison steeg de internationale
bekendheid van Eastside Lewisdale Gold Missy naar een
ongekend niveau. ‘Kort nadat
we een aandeel in de koe hebben genomen, heeft Missy
vooral shows gelopen’, vertelt Chris Parry. De Goldwyntelg nam al in 2008 en 2009
deel aan de Royal Winter
Fair, waar ze telkens overheerste bij de junioren. In
2009 telde het syndicaat het
recordbedrag voor haar neer.
‘Daarna is Missy een jaar uit
het showcircuit teruggetrokken om vooral met haar te
fokken.’
Intussen is de Goldwynpupil
met tal van stieren gespoeld.
Zo telt haar nakomelingenschare dochters en zonen van
Damion, Man-O-Man, Aftershock, Sid, Gerard, Braxton
en Alexander. Van haar mannelijke nakomelingen loopt
een aantal in ki-stallen.
‘Over enkele zonen zijn we
nog met ki’s aan het onderhandelen’, vervolgt Parry over
het commerciële deel. ‘Missy
zal haar invloed in de toekomst wellicht ook op fokkerijvlak laten gelden.’ l

Geart Benedictus,
veterinair consultant:
‘Op het platteland komen
steeds meer mensen wonen
die het dier vermenselijken. En
dat zal gevolgen hebben. De
ki, waarbij de koe “met de
arm wordt gepenetreerd via
de anus”, komt onder druk te
staan. Tochtige koeien hebben
toch recht op seks met een
echte stier? En het onthoornen heeft z’n langste tijd gehad; gelukkig is dat via de fokkerij (deels) op te lossen.’ (Sp)

wacht haalde ze keihard uit.
Vier weken heb ik mijn eigen
spijkerbroek niet dicht kunnen
ritsen. Vanaf die dag heb ik
nooit meer een koe onderschat.’
(Rs)

Jan van Weperen,
melkveehouder
te Oosterwolde:
‘Toen we wisten dat we de
koeien zouden binnenhouden,
gingen we meer aandacht besteden aan de benen. Alleen
maar stieren met 103 of hoger,
voetbaden en dan hoeft er geen
substantiële afvoer meer plaats
te vinden.’ (agd)

Dirk Endendijk,
voorzitter van het FHRS:
‘Het fokdoel van de Fries-Hollandse koe is al wel vijftig jaar
hetzelfde. Een gezonde, vruchtbare koe met een uitstekend
exterieur, die goed geeft.’ (Kk)

Aaf Brandt Corstius,
columniste:
‘Sexy vegetariër Arthur Japin
merkt op dat vlees eten het
nieuwe roken is. Als ik de
drommetjes rokers buiten cafés en restaurants zie staan,
die het zelfs in dit ernstige
herfstweer nog volhouden om
hun sigaretjes aan te steken en
het in de regen gezellig lijken
te hebben met elkaar, lijkt me
dit een slechte voorbode voor
de dieren.’ (dV)

Henk Bleker,
staatssecretaris
van Landbouw:
‘De huidige melkprijs is niet vol
te houden. Die zal een stijgende
productie uitlokken, waardoor
een opbrengst op termijn van
30 cent per liter realistisch is.
Maar ook dan is een goede boterham te verdienen.’ (LC)

Mariska ten Den,
voormalig visagiste,
nu boerin te Wittewierum:
‘Naar mijn idee was een koe
een mak, sullig beest. Een
touwtje om haar nek en je
wandelt er zo mee weg. Niet
dus! Tijdens het schoonmaken
van Kaatjes spenen in de melkput schrok ze ineens. Onver-

Teus van Dijk,
melkveehouder
te Giessenburg:
‘Wil je bij keuringen presteren,
dan moet alles kloppen. Dat begint bij extra aandacht voor de
jongveeopfok. Ik geef ze een
maand langer melk door en
insemineer ook één of twee
maanden later. Los van het voeren en melken vind ik belangrijk:
ik zet tochtige koeien – als ik ze
zie tenminste – vast in een box.
Dat geeft rust en dat scheelt je
vast een paar koeien op jaarbasis.’ (NO)

Jean Beddington,
restauranthouder
te Amsterdam:
‘Melk is lekker. Melk moet. Er
zit kalk in en een mens heeft
kalk nodig. Onlangs was in het
nieuws dat je er niet te veel van
moet nemen. Daarvoor was in
het nieuws dat je er juist wel
veel van moet nemen. Ik drink
lekker melk.’ (dV)

Willem Jongsma,
kaaskenner te
Gerkesklooster:
‘Een kaaskenner moet goed
kunnen kijken, ruiken, voelen
en proeven. Ruiken en proeven zijn daarvan zeker de belangrijkste. Wie in het bezit is
van een goed stel smaakpapillen is in het voordeel.’ (agd)

op een melkrobot. Voor de ondernemer betekent dit echter
wel een grote omschakeling.
Laten we zeggen dat een koe
binnen drie weken het ritme te
pakken heeft. Bij de ondernemer kan het wel een jaar duren
voordat hij gewend is.’ (NO)

Bas Haring,
filosoof en schrijver:

Sietze Soepboer,
voormalig VVV-directeur:

‘Ik vind dierenwelzijn belangrijk,
dus ik eet biologisch vlees. Maar
verder is biologisch eten onzin.
Let maar op: over twintig jaar
vinden we het een achterhaald
flowerpower-idee.’ (Rs)

‘Stelt u zich ons prachtige Friese
land eens voor zonder grazend
vee. Het is toch geen gezicht,
die kale vlakten? Ik kan me
voorstellen dat boeren het vee
vanwege de efficiency het liefst
op stal hebben. Ik zou ervoor
willen pleiten hiervoor de toeristenbelasting aan te wenden ter
compensatie voor de boeren.’
(LC)

Lisanne Oskam,
kennismakelaar
Melkvee Academie:
‘Het is niet verwonderlijk dat
melkveebedrijven overstappen

Bronnen: agd (agd), de Volkskrant (dV), Roots (Rs), De Nederlandse koekrant (Kk), Nieuwe Oogst (NO), Leeuwarder
Courant (LC), Spil (Sp)
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