K O E FA M I L I E

Na zwartbont stromen genen van succesvolle
familie door naar roodbont en hoornloos

Remarlinda’s rĳkdom
De met 93 punten ingeschreven Benarlinda
is de stammoeder van de familie
Etazon Renate, ook in de roodbonte en
hoornloze fokkerĳ succesvol

Eerst blonk Etazon Renate uit als stiermoeder, met onder meer
Atlantic. Toen kwamen Midwolder Marjon en K&L Romina en
dan zĳn er nog twee Franse zussen. Hun overeenkomst is moeder Remarlinda. Tĳd om de doopceel van de Jockotelg te lichten.
tekst Alice Booĳ

‘A

ls veehouders aan me vragen hoe
een robuuste koe er precies uitziet, dan zeg ik: “Kĳk maar naar de foto
van Remarlinda”.’ CRV-foktechnicus Eric
Lievens is één van de weinige mensen die
de in Bourgogne geboren Jockodochter
in levenden lĳve heeft gezien. ‘Ze stond
op het bedrĳf van de gebroeders ChallanBelval in Moutiers St. Jean, een uithoek
in Zuid-Frankrĳk met wĳn, akkerbouw
en charolais, een holsteineiland’, herinnert Lievens zich. ‘Ik moest er zo’n 500
kilometer extra voor rĳden, maar ik wil-

de de koe per se zelf zien. Ze stond heel
hoog in de topindexlĳst van Frankrĳk en
had een eerste lactatie gemaakt van bĳna 13.000 kilo melk. Eerlĳk gezegd twĳfelde ik daar wat aan. Je had toen nog
geen genomics om de genetische aanleg
te bevestigen.’

Breed kruis en brede muil
In een potstal met zo’n 55 melkkoeien
vond hĳ de toen nog met 89 punten opgenomen Remarlinda. ‘Een opvallende,
extreem grote koe. Ze was heel robuust
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Remarlinda, excellente Jocko met vĳf succesvolle O Mandochters

en bezat heel veel breedte in het bespierde kruis, in de kop en in haar muil. Dat
blĳkt een heel dominant familietrekje,
dat zie je bĳ alle nafok uit Remarlinda
terug’, analyseert Lievens, die de koe nog
verder beschrĳft. ‘Nee, een echte Jocko
was ze zeker niet, die waren veel scherper. Ik had geen enkele twĳfel meer bĳ
haar exterieur.’ Eigenlĳk wist hĳ toen
ook meteen met welke stier hĳ Remarlinda zou willen spoelen: O Man. ‘Met
zĳn hoge index was hĳ toen de meest
zekere keuze.’

Renate, volgende stammoeder
Acht embryo’s kwamen er naar CRV,
waarvan uit één Etazon Renate werd geboren, de succesvolle stammoeder die
grossiert in stieren waaronder de nummer één NVI Atlantic en de hoogste
nieuwkomer uit de laatste draai Bertilzoon Enigma. Maar ook de andere embryo’s uit deze spoeling bleken succesvol, zoals Midwolder Marjon, de moeder
van onder andere Midwolder Goldmar (v.
Goldwyn). Op het Franse bedrĳf bleven
ook nog embryo’s achter en dat leverde
nog twee volle zusters op: Veranda, zĳ is
de moeder van de hoogste Duitse nieuwkomer: Planetzoon Pinolo, ook wel
Enoch genoemd. En dan was er nog Vivajustic, de moeder van Etazon Stefano (v.
Goldwyn).

Midwolder Marjon, conditie én hoge productie

De volle zussen stammen uit Remarlinda, de Franse koe die zoals inmiddels bewezen, over uitzonderlĳke fokkracht
beschikt. Met haar op index gefokte afstamming van Jocko x Gibbon x Mountain x Mascot zou je niet verwachten dan
ze na haar tweede kalving 90 punten en
dus de excellente status kreeg voor haar
exterieur.
‘Het is een befaamde Franse koefamilie’,
weet ook Boudewĳn Koole van Koole &
Liebregts die meerdere embryo’s en fokproducten uit Remarlinda verhandelde,
waaronder het embryo waaruit Midwolder Marjon werd geboren. Koole kocht
ook een vĳfde O Mandochter uit Remarlinda, K&L Romina, op zes maanden
oude leeftĳd aan op een Franse veiling.
Ook voor haar stonden de ki’s, zelfs uit
de Verenigde Staten en Canada, in de rĳ.
Ze zorgde voor een eigen familielĳn met
meerdere generaties stiermoeders. ‘Over
Remarlinda werd toen veel gesproken’,
weet Koole, die door Uneco-directeur
Henri Guittard werd getipt over deze bĳzondere koe. ‘Een 89 puntenvaars met
een hoge index én een enorme productie. Achteraf is ze wellicht de allerbeste
Jocko van Europa geweest.’
Op de vraag waar Remarlinda haar bĳzondere kwaliteiten vandaan heeft, zĳn
de meningen unaniem. Daarvoor moeten we vĳf generaties terug in haar af-

stamming om terecht te komen bĳ Benarlinda: de met 93 punten opgenomen
stammoeder en een imponerende verschĳning. De grote, zwarte, brede en
sterk geuierde Bendochter maakte op
het bedrĳf van de familie Sanial uit Pretieux, dicht bĳ Lyon, lactaties van meer
dan 12.500 liter in 305 dagen. Van origine voert de afstamming van Benarlinda
terug naar Noord-Amerika, van waaruit
een Astronautdochter (geboren op het
Paclamar-fokbedrĳf) de oversteek naar
Frankrĳk waagde en bĳ Sanial drie generaties later Benarlinda leverde.
Het fraaie exterieur bleek geen toeval.
Een andere tak uit Benarlinda resulteerde drie generaties later in JT Millenium,
de met 94 punten opgenomen Convincerdochter en NRM-kampioene van de
familie Tĳhuis uit Hooghalen.

Conditie én productie
Het is opvallend dat de kwaliteiten van
deze excellente Benarlinda generaties later nog terug te vinden zĳn in de nafok
van Remarlinda. ‘Ze heeft conditie én
een hoge productie’, vertelt Arjan van
Erp uit Midwolda over Midwolder Marjon. ‘Het gemak waarmee de koeien uit
deze familie melk geven is bĳzonder. Dat
is een echte kwaliteit.’ En ook in de
kruispartĳ herkent hĳ de familie. ‘Ongeacht met welke stieren we Marjon heb-
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Etazon Renate fokt formaat en kracht

ben gecombineerd, haar nakomelingen
hebben altĳd mooie hellende kruizen.’

Boven de 300 NVI
Ook Jaap Veldhuisen van CRV kent de
boertevredenheid. ‘Alle veehouders op
onze CRV-testbedrĳven, niet één uitgezonderd, zĳn enthousiast over de nakomelingen van Etazon Renate. Ze hebben
altĳd formaat en kracht, smalle dieren
kom je niet tegen.’ Het exterieur is sowieso goed. ‘Denk maar aan de combinatie
met Goldwyn. De volle broers Astro, Brilliant en Emerald zĳn allemaal zonen van
Renate die niet à la Goldwyn fokken, ze
geven meer kracht.’ Collega Lievens valt
hem bĳ. ‘Zelfs bĳ de kalveren van Danno
zie ik datzelfde type weer terug.’
Van Erp is heel enthousiast over de paring die hĳ maakte met Mascol. ‘De power van Marjon past heel goed in combinatie met de fĳnheid van Mascol.’ Het
eerste eigen kalf van Marjon was een
Mascol: Maserati. Daarna spoelde hĳ
haar in de eerste lactatie ook nog met de
gezondheidsspecialist en noemt het resultaat daarvan, dochter Marjon 15, zĳn
K&l Romina, begeerd door buitenlandse ki’s
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Marjon 15 combineert de power van Marjon met de fĳnheid van Mascol

meest veelbelovende lĳn voor de fokkerĳ. ‘We hebben nu een Shottle Trigger
van Marjon 15 aan de melk en van haar
lopen alweer Boss Galaxy- en Bouw Rockydochters in de stal. Allemaal scoren ze
vlot boven de 300 NVI.’

Ook roodbont en hoornloos
Renate heeft nog een bĳzondere kwaliteit:
ze was bĳzonder vruchtbaar. Meer dan
400 embryo’s heeft ze geproduceerd. ‘Alleen de allerbeste zonen hebben we ingezet’, geeft Veldhuisen aan. ‘Met zoveel
keus moest het helemaal top zĳn, anders
maakten de stieren geen kans.’
Zo werd Renate niet alleen voor het
zwartbonte, maar ook voor het roodbonte en het hoornloze programma ingezet,
en met succes. ‘De hoogste stieren komen weer uit haar familielĳn’, vertelt
Veldhuisen met meteen een voorbeeld
bĳ de hand. Renates roodfactor Spencerzoon Arroyo kreeg al kansen als stiervader en hetzelfde geldt voor Foxtrot P,
haar Mitey P-zoon. ‘We hebben we ook
nog hoornloze Asterixdochters uit Renate. In combinatie met Deluxe P RF

komt ook de hoogste homozygoot
hoornloze stier uit haar lĳn.’
Met deze voorbeelden is het logisch dat
de genen van Remarlinda zich nog veel
meer en breder gaan verspreiden. De
vraag dringt zich op of veehouders niet
moeten oppassen dat, naast Goldwyn,
Shottle, O Man en Planet, zich ook een
koe als Remarlinda in dit rĳtje van inteeltgevaar gaat voegen? Veldhuisen
stelt gerust. ‘In het fokprogramma zorgen we voor voldoende bloedspreiding.
Bĳ de jongste generatie stieren zit Renate soms wel vier generaties verderop.’
Hĳ noemt als voorbeeld een jonge roodbonte stier met de hoogste NVI uit het
CRV-bestand, een zoon van Zandenburger Tropical rf (v. Snowman). ‘Zĳn moeder is Delta Rooney (v. Fidelity), gevolgd
door Delta Rowena (v. Ramos), een volle
zus van Atlantic.’ Bovendien, zo geeft
Lievens aan. ‘De kwaliteiten van deze familie zĳn van ongekende waarde voor de
Nederlandse en Vlaamse fokkerĳ. Op elk
gebied: productie, exterieur, robuustheid, vruchtbaarheid, gezondheid. Het is
altĳd in orde, wat wil je nog meer?’ l

Delta Riant, Boltondochter en moeder van Danno
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