KOEFAMILIE ETAZON HYDE

Etazon Hyde levert NVI-top

bij zwart- én roodbont

Met Delta Jacuzzi en Delta Treasure is de koefamilie van Etazon Hyde
weer volop in beeld. In het CRV-fokprogramma krijgt de familie
steeds meer invloed en kan ze zich inmiddels meten met de bekende
en grote familienamen van Etazon Renate en Delta Gem.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP
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ĳdens de aprildraai 2018 vond een
unieke gebeurtenis plaats. Delta
Treasure prĳkte bĳ de zwartbonte
genoomstieren met 443 NVI op de hoogste
positie en Delta Jacuzzi deed dat met 456
NVI bĳ de roodbonte genoomstieren. Wie
hun beider stamboom uitpluist, komt, na
vele generaties, terecht bĳ Etazon Hyde,
een eind jaren tachtig geboren Edgemead
Money Majordochter.
De koefamilie van Hyde is niet onbekend
en leverde al stieren als Delta Stilist (v. Novalis) en Veneriete Willis (v. Scout) en van
recenter datum Delta Antidote (v. Augustus) en Delta Bonaparte (v. Bonanza). Maar
niet eerder sprong de koefamilie zo in het
oog, met nu zowel bĳ zwart- als bĳ roodbont een nazaat boven aan de stierenlĳst.

Hoge levensproducties
De koefamilie vindt haar oorsprong in de
Verenigde Staten, maar de basis voor de

Nederlandse familietak werd gelegd door
Jan Roetman uit Kampen. Roetman boert
nu in maatschap met zĳn zoon Jan Anne.
‘We kochten Etazon Hyde als kalf op een
Etazon-veiling. Ik had haar moeder, Crimson-Lane Bell Sherese, gezien in de VS en
was erg gecharmeerd van haar. Sherese was
geen typische Belldochter, maar een koe die
veel melk wilde geven en erg goed in elkaar
stak. Van haar wilde ik wel nakomelingen.’
Roetman spoelde zĳn aankoop Hyde onder
meer met de Franse stier Ugela Bell. Voor
de vier volle zusjes die dat opleverde, ontstond massale ki-belangstelling. Roetman
besloot een van de zusjes op de NRM-veiling
te verkopen, waar deze Veneriete Sabra met
36.000 gulden de veilingtopper werd. Zelf
werkte hĳ verder met de andere zusjes.
‘De familie kenmerkt zich door hoge gehalten en koeien die zonder problemen oud
worden in de stal. Het zĳn gewoon gemakkelĳke koeien’, aldus Roetman en hĳ ver-

Veneriete Sylke (v. O Man), 86 punten. Levensproductie: 108.684 4,86 3,56

wĳst naar Veneriete Shera. De Marconiachterkleindochter van Hyde bereikte een
levensproductie van ruim 150.000 kg melk.

Oogappel Delta Jacoline
Vooral de familietak uit Ugela Belldochter
Sasta bleek succesvol. Ook CRV bleef in die
tak van de koefamilie investeren voor haar
fokprogramma.
‘We kochten O Mandochter Sylke vanuit het
Delta-testprogramma. Ze was net niet geslaagd voor de test en had cvm, maar wĳ
hebben aan haar een heel fĳne koe overgehouden’, stelt melkveehouder Ad Westeneng uit Kockengen. Westeneng klinkt
bescheiden, want ondertussen produceerde
de met 86 punten ingeschreven Sylke al wel
in tien lĳsten bĳna 109.000 kg melk. ‘Ik
dacht erover om haar nu een lange lĳst te
laten maken, zodat ze rustig naar de grens
van tien ton vet en eiwit kon gaan. Maar ze
doet het nog zo goed en ze is zo fit, dat ik

Delta Jacoline (v. Shottle), 87 punten. Productie: 2.05 9634 4,60 3,41
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Crimson-Lane Bell Sherese
(v. Bell)

gezien niet een heel afwĳkende bloedvoering. ‘Daarom benutten we Jacoline ook
juist met apartere stieren, zoals Jardin, Xacobeo en Delta Augustus. Met Fidelity
brachten we bovendien de roodfactor in de
koefamilie.’ Drie generaties later mondde
die inbreng van roodbonte genen zelfs uit in
de hoogste roodbonte NVI-stier Jacuzzi.
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denk dat ik haar gewoon weer insemineer.’
Belangrĳker nog dan die hoge levensproductie is het nageslacht waarvoor Sylke had
gezorgd voordat ze naar Kockengen vertrok. ‘We hadden uit Sylke een Shottledochter, Delta Jacoline, en zĳ scoorde sterk
positief voor haar merkerfokwaarden’,
vertelt Jaap Veldhuisen, hoofd product
development genetics bĳ CRV.

Jacoline bleek niet alleen de Shottledochter
met de hoogste genoomfokwaarde binnen
het CRV-fokprogramma, ze was ook nog
eens fraai en de oogappel van de dierverzorgers. ‘Ze was bĳzonder stĳlvol in haar frame
en had op een keuring niet misstaan. Helaas
was ze geen gulle embryoproducente’, aldus
Veldhuisen. Met de afstamming Shottle
maal O Man had Jacoline internationaal

Delta Jarmila (v. Fidelity), 86 punten. Productie: 4.07 400 11.611 4,91 3,61

Cvm speelde niet alleen Sylke parten, maar
zat ook in de familielĳn die uiteindelĳk
leidt naar Delta Treasure. Veneriete Lindy
had via haar vader Russel dit gen meegekregen. Maar haar veel benutte dochter
Delta Riedel (v. Dustin) bleek cvm-vrĳ en
ook haar dochter Ramine (v. Shottle) en
kleindochter Delta Robyn bezaten hoge
genoomfokwaarden. ‘Robyn heeft de Duitse
Gibor als vader, een stier die op latere leeftĳd nog als stiervader is benut’, zo vertelt
Jaap Veldhuisen over de bĳzondere combinatie. De combinatie met G-Force en Robyn
pakte vervolgens heel goed uit. ‘Bĳzonder
is dat Hedra Delta Rora nog steeds donor is.
Zelfs nu ze een tweedekalfskoe is, blĳft ze
qua fokwaarden concurreren met de nieuwere generaties.’
Veldhuisen omschrĳft de nazaten van Hyde
als gezonde, duurzame koeien, waarbĳ het
met de gehalten nagenoeg altĳd goed zit.
‘In ons fokprogramma is de familie steeds
belangrĳker geworden. De Hydefamilie
behoort inmiddels samen met de bekende
families van Delta Renate en Delta Gem tot
de invloedrĳkste koefamilies.’
Veldhuisen meldt dat zusjes van Reloader
en Treasure alweer benut zĳn als stiermoeder en vooral dat de rol van Jacuzzi groot
kan worden. ‘Jacuzzi heeft zo’n hoge fokwaarde bĳ roodbont dat hĳ kan concurreren met zĳn zwartbonte collega’s. Samen
met zĳn afwĳkende bloedvoering zorgt dat
ervoor dat we hem zelfs inzetten als stiervader bĳ zwartbont.’ l

Delta Rainbow (v. G Force), 85 punten. Productie: 2.06 10.401 4,23 3,49
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