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Outcross Win 395-zoon wint met het verbeteren
van zijn fokwaarden aan populariteit

Big Winner, kopie
van fokkersvisie

BIG WINNER
(WIN 395 X LUCKY LEO)
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familie, die honderdtonners en duurzame excellenten bevat.
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en stier die de visie van zijn fokker
bijna tot in perfectie vererft. Het is
niet alleen de droom van iedere fokker,
maar ook nog eens een uitzonderlijk verschijnsel. Fokstier Big Winner laat echter als geen ander zien dat laatrijpheid
en duurzaamheid het fokdoel is van zijn
fokkers Jos en Ingrid Knoef uit Geesteren. In ruim anderhalf jaar tijd verbeterde Big Winner namelijk zijn fokwaarden
van 143 nvi, 104 exterieur en 252 dagen
levensduur naar 208 nvi, 107 exterieur
en 504 dagen levensduur. De fokwaarde
laatrijpheid is met 111 zelfs zijn meeste
extreme index geworden.
De trend in de fokwaarden van Big Winner was ook zichtbaar in de dochtercol-
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Favoriete familie van de stal
De progressie die Big Winner doormaakt,
blijkt het absolute familiewapen te zijn
als Jos Knoef de geschiedenis van de Super Starfamilie uiteenzet. ‘We zijn hier
op het bedrijf laat met holsteins begonnen, maar na enkele bezoeken aan Ame-

Big Pinkpop Star 5 (v. Pinkpop), grootmoeder van Big Winner

rika was ik wel erg enthousiast. Puur uit
aardigheid heb ik toen twee embryo’s
van Blackstar uit het Etazon-programma
gekocht’, vertelt Knoef. De twee embryo’s resulteerden in twee drachten en
twee vaarskalveren, waarvan Knoef er
later één verkocht. Big Etazon Blackstar
bleef op het bedrijf en werd de stammoeder van de succesvolle Super Starfamilie.
Zelf produceerde ze bijna 140.000 kilo
melk, maakte ze de 10.000 kilogram vet
en eiwit vol en werd ze ingeschreven
met 89 punten. ‘De veehouder die de andere Blackstar heeft gekocht, heeft daar
helaas niets van overgehouden. Zo dicht
liggen geluk en pech in de fokkerij dus
bij elkaar, want het had ook andersom
gekund’, stelt Knoef.
CRV kocht uit de Blackstardochter een
Idealzoon, maar verder bleef het lange
tijd rustig met de foktechnische interesse rondom de Super Starfamilie.
Op het bedrijf van Knoef werkte de familie intussen aan het imago van duurzame producenten. Zo produceerde de excellente Pinkpopdochter van Blackstar,
Big Pinkpop Star 5, meer dan 100.000 kg
met 3,64% eiwit en won ze de vaarzentitel op de HG-show in 1996 in Zwolle.
Danaco Bell Sundae
(v. Bell)
Big Etazon Blackstar
(v. Blackstar)

Tientallen Big Winners heeft Dinand Vosman van KI Kampen al gezien en zijn conclusie is duidelijk. ‘Ze zijn allemaal hetzelfde. Als je er één gezien hebt, heb je ze
allemaal gezien. De Big Winners zijn als
vaars normaal ontwikkeld, iets gesloten in
de ribben en voorzien van goed gevormde
uiers en beste benen. Naarmate ze ouder
worden, groeien ze uit en ze overleven
in elk stalsysteem.’ Vosman adviseert Big
Winner te gebruiken op wat grote, melktypische koeien.
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lecties die van hem werden getoond. Tijdens de NRM in 2010 vond het brede
publiek de functioneel gebouwde Big
Winners nog een beperkte melkaanleg
uitstralen. Als tweedekalfskoeien bleken
de dochters afgelopen september tijdens
de open dag van KI Kampen echter juist
malse en uitgediepte melkkoeien te zijn
geworden.

Big Super Star 30, halfzus van Big Winner en moeder van de hoge genoomstier Superstar

‘Ze zijn allemaal hetzelfde’
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meer dan 100 punten nvi, 3 punten exterieur en 250 dagen
levensduur. Laatrijpheid blijkt het ‘familiewapen’ van de Super Star-
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Big Pinkpop Star 5
(v. Pinkpop)
Big Super Star 25
(v. Lucky Leo)

Big Winner
(v. Win 395)

Big Super Star 30
(v. Lightning)

Big Superstar
(v. Fidelity)

Big Embrace
(v. Fiction)

Big Super Star 25 (v. Lucky Leo), moeder van Big Winner

Zonder twijfel benoemt Knoef de Super
Stars als de favoriete koefamilie van de
stal. ‘Ze zijn niet heel groot, maar wel
correct gebouwd en altijd voorzien van
goede uiers. Ook produceren ze duurzaam melk met hoge gehalten.’

Stiervader sinds laatste draai
De Pinkpopdochter bracht in combinatie
met Lucky Leo Big Super Star 25, de moeder van Big Winner. ‘Ze past precies in
het plaatje van de familie. Als vaars kreeg
ze 86 punten en had ze lactatiewaarde
100. Op latere leeftijd kreeg ze 90 punten
en produceerde ze ruim boven het bedrijfsgemiddelde met 3,87 procent eiwit.
Op eigen initiatief zijn we de koe gaan
spoelen.’ In totaal produceerde ze 79 embryo’s van stieren als Goldwyn, O Man,
Shottle, Orcival en Lightning.
‘KI Kampen was de eerste ki die foktechnisch wat met de Lucky Leo wilde doen’,
vertelt Jos Knoef. Vanuit KI Kampen was
onder andere foktechnisch medewerker
Dinand Vosman betrokken bij de aankoop
van Big Winner. ‘Deze familie past met de
hoge levensproducties en het hoge eiwit
als geen ander bij KI Kampen. En Win 395
was bij ons stiervader vanwege zijn goede
beenwerkvererving. Achteraf gezien is bij
Big Winner echt alles goed gevallen. Hij
heeft de benen en de melk van zijn vader
en de gehalten en de duurzaamheid van
zijn moederlijn.’
In het uiterlijk van Big Winner ziet Vosman veel overeenkomsten met zijn familie. ‘Als we de stier nu opnieuw zouden
fotograferen, is hij ten opzichte van twee
jaar geleden dieper en opener geworden.
Dat zien we ook bij zijn dochters. In de
ruwe productiecijfers geven de tweedekalfs Big Winners 1500 kilo melk en 0,06
procent eiwit meer dan als vaars.’
Vanaf de eerste fokwaarde van Big Winner had Kampen vertrouwen in de stier.
‘Anders hadden wij er een paar maanden
later geen groep van op de NRM laten

zien. Maar eerlijk is eerlijk, dat het echt
zo’n topper zou worden, hadden wij ook
niet verwacht.’ Pas sinds de laatste indexdraai gebruikt KI Kampen Big Winner ook als stiervader. ‘Zijn eerste fokwaarden waren natuurlijk niet direct
stiervaderwaardig. Door de enorme verbetering van zijn fokwaarden heeft hij
deze status afgedwongen en daarnaast is
hij natuurlijk outcross.’

Super Stars gaan roodbont
Ook Jos Knoef is de stier eigenlijk pas na
de laatste indexdraai flink gaan gebruiken. ‘De stier past in alles bij mijn fokkerijvisie, maar we zijn voorzichtig met
nieuwe stieren en in het begin was hij
wat gewoon voor uiergezondheid en dat
vind ik een erg belangrijk kenmerk.
Maar nu ik zie dat het celgetal beter
wordt naarmate de Big Winners vaker
kalven, geeft me dat veel vertrouwen
voor een hoge levensproductie.’
Op het bedrijf van Knoef kunnen de
volgende generaties van de Super Starfamilie ook rekenen op foktechnische
belangstelling. CRV testte onder andere
meerdere stiertjes op genomics uit Big
Super Star 32 (v. O Man) en uit de roodfactor Big Super Star 30 (v. Lightning).
‘Uit de O Man hebben we helaas geen enkele stier overgehouden, maar de stiertjes uit de Lightning hadden heel goede
merkers’, vertelt Tonny Koekkoek, foktechnicus bij CRV. ‘Haar Fidelityzoon Big
Superstar staat zelfs in de top tien van
genomicstieren bij roodbont. We zetten
zowel hem als Fictionhalfbroer Big Embrace in als stiervader. De kwaliteiten
van de Super Starfamilie verspreiden
zich nu dus ook binnen roodbont.’
Intussen kijkt Vosman alvast uit naar
een volgend hoogtepunt met Big Winner. ‘Zoals het nu lijkt willen we op de
NRM een groep derdekalfsdieren laten
zien. De eerste hebben inmiddels afgekalfd en dat ziet er goed uit.’ l
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