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VH Graﬁt geeft indrukwekkende impuls aan fokkerĳ van BW Marshall Neblina

De nafok van Neblina

De Deense Goldwynzoon VH Graﬁt bracht als eerste belangrĳke
fokstier de Neblina-familie in het vizier. De populariteit van de
Neblina’s neemt op Europese bodem nog voortdurend toe.
Vanuit Nederland waaierde de familie breed uit.
tekst Annelies Debergh

D

at de combinatie van Goldwyn met
O Man goed uitpakt, is op zich niet
zo bĳzonder. Daar zĳn veel voorbeelden
van. Misschien wel een van de belangrĳkste voorbeelden van die succesvolle
kruising op Europese bodem is Goldwynzoon VH Graﬁt. De pedigree van de populaire Deen gaat terug naar Nederland.
Twee generaties voor deze Goldwynzoon
prĳkt immers BW Marshall Neblina uit
de stal van Jannes Uineken uit Dalen.

Drie volle zussen
Neblina is één van drie volle Bellwood
Marshallzussen. Jannes Uineken investeerde niet toevallig in een Marshalltelg.
‘De stier was erg “hot” in die tĳd’, zegt
Uineken over BW Marshall. ‘Hĳ was niet
beschikbaar in Europa en daarom dacht
ik met een dochter iets exclusiefs in huis
te halen. Een dochter die echt goed past
voor de fokkerĳ.’
Dat Neblina ook een nazaat van de bekende Amerikaanse fokkoe Tui Onyx Nick
bleek, was toeval. ‘Het was vooral de vader die mĳ interesseerde. De goede moederlĳn was meegenomen.’ Neblina was
door ALH Genetics aangekocht op een
fokveeveiling in Duitsland en kwam zo
bĳ Uineken terecht. ‘We begonnen haar
meteen te spoelen. Ze is toen een keer of
vĳf gespoeld. Eerst met Best, later drie
keer met O Man en nog met Finley.’
De belangstelling voor Neblina was van
meet af aan groot, zo geeft Uineken aan.
Van boven naar beneden:
Tir-An O Man Neblina (v. O Man), 87 pnt.,
1e lact. 305 12.083 4,2 3,4
Tirsvad Gibor Netto (v. Gibor), 91 pnt.,
1e lact. 305 12.174 4,16 3,44
Tir-An Bookem Nessie (v. Bookem), 89 pnt.,
1e lact. 305 12.835 3,8 3,2
Veenhuizer Nelleke (v. Man-O-Man), 87 pnt.,
1e lact. 305 9.928 4,5 3,7
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‘Iedere ki die haar zag, kocht er embryo’s
van. Haar afstamming sprak aan en het
was ook een goede koe.’ Ze kalfde zelf
van een Freelancevaarskalf, een tweede
kalf is er nooit gekomen. ‘Neblina gaf
vlot melk, als vaars makkelĳk 40 liter.’
Dat O Man als partner het meeste krediet
kreeg, lag voor de hand. ‘Toen O Man in
de lĳsten kwam opzetten, was ik toevallig
een keer met Jan de Vries van Diamond
Genetics in Amerika geweest en kreeg ik
meerdere O Mans te zien.’ De combinatie
pakte goed uit. ‘Maar de investering in
een koe moet ook weer renderen. Zo zĳn
er ook embryo’s van O Man naar Denemarken gegaan.’
Twee embryo’s uit de combinatie O Man
met BW Marshall Neblina kocht Søren
Ernst Madsen. Op zĳn fokbedrĳf Tirsvad
Holsteins in Brædstrup werd Tirsvad O
Man Neblina geboren. ‘Ze was geen typische O Man’, zegt Madsen. ‘Ze was lang,
groot en melktypisch en had erg goede
benen. Ze was opener en groter dan de
gemiddelde O Mandochter en had een
hoog aangehechte en ondiepe uier.’
De eerste paring gebeurde met Goldwyn.
Het leverde met VH Graﬁt een van de
hoogste genoomstieren van dat ogenblik
op, die uitgroeide tot een van de populairste stiervaders in Denemarken van de afgelopen jaren. ‘Hĳ was zelfs nummer één
in een aantal landen’, voegt Madsen eraan toe. ‘Maar dochters uit die combinatie hebben we nooit gehad.’
Na Goldwyn werd Stol Joc ingezet. ‘Die
paring pakte bĳna nog beter uit’, kĳkt
Madsen terug. Hĳ somt voorbeelden op
als Tirsvad Nele, enige tĳd de hoogste op
RZG-basis, en Nena 7, moeder van Beaconzoon Beauty, de lĳstaanvoerder van de
dochtergeteste Duitse stieren. Volle zus
Tirsvad Nemo werd de bron voor een aantal Duitse foklĳnen met Lexorkleinzonen
Lexington en Lobach en hun halfzus Tir-

complete balanskoe, zo beschrĳft hĳ Nessie. ‘Ze heeft een prachtige uier en super
benen. Aan deze koe is geen zwak punt te
vinden. Haar productie ligt hoog en Nessie is een vlotte koe om mee te werken. Ik
heb deze koe graag in de stal.’

Compleet en zonder fouten

BW Marshall Neblina (v. BW Marshall), 87 punten, 2.01 305 10.854 4,0 3,4

An NU Nyala (v. Numero Uno). Deze laatste werd voor een recordbedrag van
84.000 euro op de Eurogenes Summer
Sale geveild en staat aan de basis van DG
R Nourya (v. Powerball), hoogste genoomgeteste dochter op Italiaanse PFT-basis.

Bookem gelukkige keuze
Terwĳl via de paring met Stol Joc veel
Neblina-nafok uitwaaierde richting Duits-

land, werkte fokbedrĳf Tirsvad verder
met Sharky en Gibor op de familie. Het
leverde Tirsvad Sharky Neblina en later de
met 91 punten excellente Gibordochter
Tirsvad Gibor Netto op.
Een gelukkige keuze bleek de combinatie
van Netto met Bookem, resulterend in
Tirsvad Bookem Nessie. ‘Nessie scoorde
meteen erg hoog in de genoomtesten en
staat nog altĳd hoog’, stelt Madsen. Een
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Bookemdochter Nessie kreeg ook veelvuldige spoelkansen, met vaak goede resultaten. ‘Ze gaf soms twintig goede embryo’s per spoeling.’ Onder meer van
Sargeant lopen nakomelingen in de stal.
‘Ik geloof erg in genoomfokkerĳ, maar
voel me toch comfortabeler als stieren
ook een index krĳgen op basis van dochters. Dat geldt ook voor Sargeant.’ Hĳ
wĳst op Sargeantdochter Nibali, een van
de actuele sterren uit de familie. ‘Nibali
trekt als hoogste Sargeantdochter veel kibelangstelling.’
Nibali’s volle zus Tirsvad Nicoline en de
Atlanticzussen Delta Nayat en Delta Nadien lopen bĳ CRV. Atlanticzoon Tirsvad
Nautic is al ingezet en van enkele andere
Sargeantdochters zĳn embryo’s naar Nederland gegaan. ‘Deze koefamilie kan ik
niet beter omschrĳven dan als supercompleet’, zegt CRV-foktechnicus Eric Lievens. ‘De Neblina’s hebben geen fouten
en ook de secundaire eigenschappen zĳn
prima.’
Terwĳl op Tirsvad Holsteins de belangstelling voor de familie al vrĳ snel een
hoge vlucht nam, werden bĳ Uineken van
O Man alleen stiertjes geboren. Met Mascol Nemo en later haar dochter Veenhuizer Nelleke (v. Man-O-Man) nam de belangstelling weer toe. ‘Nemo was een
productiekoe met hoog eiwit, heel compleet en met goede genoomfokwaarden.’
Uineken verkocht de helft van de koe aan
Boudewĳn Koole. Gillespy, Sargeant en
Balisto werden de daaropvolgende partners. Met 165 RZG prĳkt Balistotelg Nelize hoog in de Duitse indexlĳsten. ‘We zĳn
haar al met tien maanden gaan spoelen
en dat blĳkt een succes. Ze zit aan haar
zevende spoeling en er zĳn veel drachtigheden van. Nelize is nu mĳn favoriet.’
Madsen vat de kwaliteiten van de Neblina’s goed samen. ‘Elke veehouder zoekt
naar koeien die de combinatie maken
tussen goede duurzaamheidskenmerken
en het realiseren van hoge producties.
Stieren fokken met hoge gezondheidskenmerken en een lagere productie is
niet moeilĳk, net als dat het niet moeilĳk is om een hoge productiestier met
een lagere score voor gezondheidskenmerken te fokken. De Neblina’s combineren gezondheid en productie, stuk
voor stuk.’ l
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