KOEFAMILIE ALUMETTE

Alumette 4 (v. Jerudo), Alana (v. Ramos) en Alumette 523 (v. Colorado)

Het vuur van Alumette
blijft branden
Lightningdochter Alumette doet bij veel fokkerijliefhebbers meteen
een belletje rinkelen. Ze lijkt het symbool van de verbinding tussen
de Vlaamse en de Nederlandse roodbontfokkerij. Van Suzan naar de
Alana’s, met Delta Alana en M.H. Alana 5 als recente foksterren.
TEKST ANNELIES DEBERGH
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n Vlaanderen doet de naam Suzan bekend aan. Aan Nederlandse zĳde zĳn het veeleer de Alana’s die de afgelopen tĳd
de aandacht trekken. De lĳm die die twee fokkerĳtakken
met elkaar verbindt, is Lightningdochter Alumette.
Alumette stamt uit een bekend Vlaams geslacht. Ze is een nazaat van Stadeldochter Suzan van Robert en Jacob De Craene,
die in 2004 hoogtĳ vierde met het nationaal kampioenschap bĳ
roodbont in Brussel. Suzan stamt op haar beurt uit Liza’s Cavementelg Joyce, excellent met 90 punten en zes jaar lang lĳstaanvoerder bĳ de roodbonte koe-indexen.
Het is de zomer 2005 wanneer melkveehouder Jan Kolff uit
Woudrichem Alumette bĳ Robert en Jacob De Craene in het
Oost-Vlaamse Evergem op het spoor komt. ‘Ik zag dat in de
markt interesse ontstond voor roodbonte koeien’, spreekt Jan
Kolff zakelĳk. ‘Roodbont werd populair en ik had zelf geen
roodbonte in de stal. Een zelf fokken duurt te lang, dus besloot
ik een interessante roodbonte te zoeken.’ De keuze viel op een
dochter van Lightning. ‘Lightning was op dat moment populair
en daar zocht ik naar. Ik ging bĳ twee of drie Lightningdochters kĳken, maar die ene vaars pakte me meteen.’
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Na haar zege als verse vaars op de plaatselĳke keuring in Eeklo
dat jaar, verhuisde Alumette naar Woudrichem, waar ze meteen intensief voor de fokkerĳ werd ingezet. Ze realiseerde er
een eerste melklĳst van 9457 kg melk met 4,46% vet en 3,39%
eiwit. ‘Het was de ideale commerciële fokkoe: ze was rood, had
haar bloedlĳn mee, werd als vaars goed ingeschreven en ze gaf
vlot melk. Ze lag meteen goed in de markt.’

NRM-kampioene M.H. Alana 5
Tal van stieren passeerden de revue. Met als bekendste resultaat de fokstier DCH Almighty (v. Pericles). ‘Eigenlĳk paste elke
stier wel op haar, omdat ze uit zichzelf al erg compleet was.’
Van Alumette heeft Kolff nog steeds nazaten, al worden er geen
meer voor de fokkerĳ ingezet. ‘Mascol is achteraf misschien de
beste combinatie. Dat leidde tot Delta Alana en er was ook een
Mascolzoon die in Oost-Europa erg populair is geworden.’
Delta Alana werd in Terwispel als donorpink ingezet. Een spoeling met Bertil leverde bĳ de familie De Groot uit Herwĳnen
Merwehoeve Alana 2 op. ‘We kregen twee vaarskalveren, waarvan er een terugging naar CRV’, vertelt Gerrit de Groot. ‘Zelf
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hebben we haar toen met Amor gepaard, omdat ik dat wel een
goede combinatie vond.’ De gewaardeerde Bertildochter vertrok afgelopen juli na een productie van 60.000 kg melk. ‘Je
zag in Alana 2 de levensduur van de familie terug. Ze had zes
keer gekalfd, maar het bleef een erg vitale koe.’
Haar met 91 punten ingeschreven Amordochter Merwehoeve
Alana 5 eindigde als middenklassekampioene roodbont op de
NRM. ‘Maar ik vind het vooral knap dat ze dat kan combineren
met een eiwitpercentage boven de vier procent. Haar hoge
eiwitgehalte vind ik erg bĳzonder’, geeft De Groot aan. Het
aantal Alana’s in Herwĳnen reikt al tot zes stuks. ‘Ik waardeer
de laatrĳpheid in de Alana’s: ze worden elk jaar beter en beter.’

DCH Alumette (v. Lightning). Prod.: 4.00 305 13.098 4,61 3,41

‘Ik denk dat we meer dan dertig dochters uit haar hebben gekregen, maar we verkopen natuurlĳk ook heel veel. Van Alana
lopen nakomelingen door heel Nederland’, geeft Vernooĳ aan.

Vier generaties stiermoeders

Als hoogdrachtige vaars kwam Mascoldochter Delta Alana
ongeveer acht jaar geleden bĳ melkveehouders Eef en Arjen
Vernooĳ in Schalkwĳk terecht, die net aan de slag gingen als
testbedrĳf voor CRV. ‘Ze zat bĳ de eerste lichting vaarzen’, blikt
Arjen Vernooĳ terug. Hĳ kan zich de Mascoldochter nog vlot
voor de geest halen. ‘Ze had een bepaalde uitstraling, toonde
veel upstanding en had een perfecte uier. Ze had wel wat rechte benen, daar was later nog wel eens discussie over toen ze
weer als donor werd benut.’
Met inmiddels meer dan 100.000 kg melk met 3,71% vet en
3,40% eiwit op de levensteller is de excellente Delta Alana uitgegroeid tot een erg gewaardeerde fokkoe in de Hedrafokstal.

Na Delta Alana verdiende ook Jerudodochter Hedra Delta Alumette 4 de stiermoederstatus, net als haar Coloradodochter
Hedra Alumette 523 en op haar beurt weer Armadadochter
Hedra Alumette 723. ‘Dat zĳn vier generaties stiermoeders’,
vat Vernooĳ samen. ‘De uiers zĳn bĳna altĳd in orde en de
dochters krĳgen allemaal AB voor benen.’
Jaap Veldhuisen, foktechnisch specialist bĳ fokkerĳorganisatie
CRV, noemt de Mascoldochter het toonbeeld van het fokdoel bĳ
CRV. ‘Ze is productief, fraai, heeft goede gezondheidskenmerken en een hoge levensduur. Ze heeft zelf de honderd ton gehaald, maar haar nafok doet het ook erg goed.’ Haar zoon Hedra Allround (v. Chanel) is met 229 NVI in de fokstierlĳst terug
te vinden. Uit diens volle zus is dochter Delta Abby P (v. Fun P)
als donor ingezet en halfzus Delta Aby (v. Riverboy) krĳgt binnenkort kansen. ‘Elke generatie na Alana heeft eigenlĳk wel
een donor opgeleverd. We volgen nu weer een Armadadochter.’
Zelf is Vernooĳ ook lovend over de combinatie met Bertil. Niet
alleen zorgde dat voor de bekende kampioene bĳ de Merwehoeve, ook Vernooĳ heeft een erg productieve Bertildochter in
de stal. En Alana zelf ? ‘Zĳ moet bĳna droog’, klinkt het. ‘Het
blĳft een indrukwekkende koe.’ l

Delta Alana (v. Ramos). Prod.: 7.03 15.569 3,33 3,22

Merwehoeve Alana 5 (v. Amor). Prod.: 3.02 462 13.787 5,14 4,24

Honderdtonner
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