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NVI-koploper Lowlands Redman stamt uit
dezelfde koefamilie als Downalane Cello
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De eerste stier die hij aan de ki leverde, werd meteen nummer één.
Twan Meesters uit Gorredijk fokte de roodbonte NVI-koploper
Lowlands Redman. Toch is de Fictionzoon niet de eerste fokstier
uit de zwartbonte koefamilie. Celsiuszoon Cello ging hem voor.
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Redmans roder dan gemiddeld
Qua kleuraftekening doet Redman zijn
naam zeker eer aan, vindt Marcel Hellegers. ‘Zijn dochters zijn roder dan gemiddeld.’ De fotoscout van CRV zag ongeveer twintig Redmans. ‘Ze zijn gemiddeld
van hoogtemaat, goed in verhouding en
stralen melk uit. Ook hebben ze ondiepe
uiers met een goede bodemlengte en een
prima uierkwaliteit. De botkwaliteit in de
benen is netjes, maar de beenstand is een
fractie koehakkig. Redman past wat dat
betreft goed op Kianbloed.’
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Redman geeft rode
draai aan Kathy’s
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it heeft niemand.’ Melkveehouder
Twan Meesters uit Gorredijk hoort
het CRV-embryoverkoper Piet Ypeij nog
zo zeggen. Ook al dateert de aankoop
van embryo’s al van even geleden, Twan
Meesters herinnert het zich als de dag
van gisteren. ‘Dat zegt hij tegen iedereen, dacht ik. Het leek me gewoon een
verkooppraatje.’
Maar Ypeij kreeg gelijk. Uit een van die
embryo’s kwam namelijk Kathy, de
moeder van de kersverse fokstier Lowlands Redman. Hij was de eerste stier die
Meesters aan de ki leverde – ‘ik heb nog
een foto dat de stier is opgehaald, zo bijzonder vond ik het’ – en sinds de jongste
indexdraai is de Fictionzoon de hoogst
genoteerde roodbontstier voor NVI op
basis van dochterinformatie. ‘Toen Henk
Verhey (foktechnisch specialist van CRV,
red.) op de dag van de indexdraai belde
om me te feliciteren, was ik helemaal
verrast. Ik had wel gezien dat Redman
hoog scoorde voor genomics, maar meer
dan dat wist ik ook niet’, vertelt Meesters.

Een rondje over het gazon
Terug naar 2005. Vijf embryo’s kocht
de oorspronkelijk uit Noord-Brabant
afkomstige Meesters destijds, waarvan
drie uit de combinatie Topspeed Gogo
keer Breevier Kathy 742, een Lentinidochter van Teun en Gerrit Haarman uit
Blokzijl. ‘Ik had een volledig zwartbonte
veestapel, maar wilde ook graag wat
roodbonte dieren. Daarom kocht ik een
aantal embryo’s.’
Het implanteren van de drie embryo’s

Twan Meesters

resulteerde in twee kalveren, een zwartbont stierkalf en een roodbont vaarskalf.
Het stierkalf hield Meesters zelf aan. Hij
kreeg er een aantal dochters van aan de
melk, die binnen het bedrijf prima presteren. Het vaarskalf noemde hij Kathy.
‘Ik weet nog goed dat het een heel klein
kalfje was. Misschien omdat de embryo’s
best duur waren, besteedde ik meer aandacht aan haar dan aan andere kalveren.
Ik deed haar wel eens een halster om en
liep dan een rondje met haar over het
gazon.’
Op advies van Henk Verhey spoelde
Meesters Kathy als pink met Spencer en
Fiction. De combinatie met Spencer leverde een roodbont stierkalf op, de paring met Fiction bracht Lowlands Redman. ‘Om te zien vond ik het Spencerkalf
eigenlijk nog mooier, maar kennelijk
had die op papier niet dezelfde waarde
als Redman.’
Redmans moeder Kathy groeide uit tot
een fraaie, met 85 punten ingeschreven
koe. In vier lijsten produceerde ze tot nu
toe 36.851 kg melk met 4,77% vet en
3,88% eiwit. ‘Als vaars startte ze vanwe-
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ge mortellaro niet geweldig op, maar ze
heeft zich daarna goed ontwikkeld. Ons
bedrijfsgemiddelde ligt op 8500 kg melk.
Qua liters zit Kathy daar iets boven,
maar vooral in eiwitgehalte onderscheidt ze zich van de rest’, vertelt Meesters over zijn lievelingskoe, die in haar
tweede lijst in 334 dagen 9461 kg melk
gaf met 4,61% vet en 3,82% eiwit.

De baas van de groep
Ook qua karakter trekt Kathy de aandacht. ‘Ze is een makke, sterke koe met
een eigen wil. Ze is de baas van de groep.
Of ik nu voor of achter in de stal begin
met voeren, Kathy staat altijd vooraan.
Ook als ik in de stal aan het werk ben,
komt ze altijd even bij me staan. Als ik
haar een halster omdoe en haar even
mee naar buiten neem, steekt ze de kop
meteen in de lucht, net als een echte
keuringskoe.’ De zeven jaar oude Gogodochter staat momenteel droog en is
drachtig van De Volmer Glorious, meldt
Meesters. Van haar vrouwelijke nakomelingen – van Fiction, Spencer, Allegro en
Classic – komt de met 85 punten ingeschreven Classicdochter Kathy 4 het
dichtst in de buurt van het niveau van
haar moeder.
Henk Verhey, foktechnisch specialist
van CRV, zag de Gogodochter als vaars.
‘Ze blinkt uit in jeugdvorm, toont veel
raffinement en haar bouw zit super in
elkaar’, stelt Verhey. ‘De combinatie Fiction maal Gogo was op voorhand qua
uier misschien niet de meest logische
combinatie, maar Kathy zelf heeft wel
een fantastische uier met veel kwaliteit.
Vanaf dag één had ik een goed gevoel bij
deze koe.’
De cijfers van pinkenstier Redman, één
Breevier Veryna
(v. Very)

Breevier Anneke
(v. Vic)

Breevier Diane
(v. Ned Boy)

Breevier Kathy
(v. Ugela Bell)

FG Ebony
(v. Sunny Boy)

De met 85 punten ingeschreven moeder van Redman is hoogdrachtig van haar vijfde kalf

van de tien Fictionzonen die CRV heeft
ingezet, bevestigden dat goede gevoel.
Ook met zijn genoomfokwaarden hoorde hij vanaf het begin bij de top van de
roodbontlijst. Zijn indexen op basis van
dochterinformatie – 179 voor productie
en 59 voor exterieur – verrassen Verhey
dan ook niet. ‘Ik zie wel markt voor deze
stier’, geeft hij aan. ‘Met achtereenvolgens Fiction, Gogo en Lentini in zijn
stamboom past hij prima in de huidige
roodbontpopulatie. Bovendien geeft hij
koeien met een werkbaar exterieur; in
de onderbalk laat hij geen grove afwijkingen zien.’
Het sterkste punt van de Fictionzoon is
zijn productievererving. In de nationale
roodbontlijst is hij de nummer drie voor
Inet met 108 kilo vet en eiwit.

Tienduizend kilo vet en eiwit
Breevier Kathy 127
(v. Jabot)

FG Ebony 3
(v. Nordkap)

Breevier Kathy 742
(v. Lentini)

Downalane Cello
(v. Celsius)

Kathy
(v. TS Gogo)
Lowlands Redman
(v. Fiction)

Kathy was niet de eerste koe uit de familie waarvoor CRV belangstelling toonde.
Eerder al klopte Verhey aan bij Teun en
Gerrit Haarman in Blokzijl om de zwartbonte Lentinidochter Breevier Kathy 472
te onderzoeken op de roodfactor. ‘Dat
was een fantastisch goede koe met heel
veel kwaliteit en productieopdruk, die
zich in een groot koppel op een no-nonsensebedrijf prima wist te handhaven.’
Verhey besloot haar een aantal keer te

laten spoelen. Een deel van de embryo’s
verkocht CRV en een aantal daarvan
kwam dus bij Twan Meesters terecht.
Fokstieren bracht Kathy 472 zelf niet
voort, maar de met 86 punten ingeschreven Lentinidochter kwam in vier lijsten
wel tot een respectabele levensproductie
van 72.206 kg melk met 4,04% vet en
3,52% eiwit in 2013 dagen, goed voor gemiddeld bijna 36 kg melk per dag.
Overigens was Kathy 472 niet het enige
familielid dat tot een hoge levensproductie kwam. Al generaties eerder – om precies te zijn in 1997 – passeerde haar overgrootmoeder Breevier Anneke (v. Vic) de
grens van 10.000 kg vet en eiwit.
Anneke was een dochter van Breevier
Veryna, een gewilde stiermoeder. Deze
met 89 punten ingeschreven Verydochter staat aan de basis van de wijdvertakte
koefamilie die eerder ook de zwartbontfokstier Downalane Cello opleverde.
Meerdere stieren uit deze koefamilie
werden getest. Niet allemaal kregen ze
goede rapportcijfers, maar Redman slaat
net als Cello de weg in naar de fokstierstatus. ‘Soms moet je gewoon geduld
hebben’, vertelde Teun Haarman in 2000
kort na de doorbraak van Cello aan Veeteelt. ‘De kracht van een goede koefamilie komt vanzelf wel een keer bovendrijven.’ l
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