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Bellefamilie fokt consistent en levert met Duitse Malpas eerste stiervader

Southland Belles op stoom
In relatief korte tijd bouwde de Bellefamilie in Nederland een
verdienstelijke reputatie op. Ruim vijftien jaar geleden kocht
Johan van Beek het kalf Double Dutch Southland Belle. Nu
regent het fokstieren uit de Belles en ook internationaal is de
familie niet meer weg te denken.
tekst Tijmen van Zessen

H

et is de hoop van elke fokker. Een interessante aankoop die leidt tot een
omvangrijke en invloedrijke koefamilie.
Het overkwam en overkomt Johan en
Eveline van Beek uit Teteringen. In 1994
kochten ze het kalf Double Dutch Southland Belle van Dirk Troost uit Nagele.
Met de aankoop van het Jabotkalfje uit
de Amerikaanse Chairman Bessfamilie
ontvouwt zich een omvangrijke koefamilie.
Johan van Beek weet zich de aankoop

nog wel te herinneren: ‘Jabot was destijds erg hot en de koefamilie ervoor
deed het goed, er was daarom veel belangstelling voor de combinatie.’

244 embryo’s uit één koe
De koefamilie splitst na Jabotdochter
Double Dutch Southland Belle in twee
belangrijke takken: een roodbonte en
een zwartbonte. Het zwartbontverhaal
ontplooit zich met Belle 3 (v. Largo). ‘Largo was een beloftevolle proefstier die

later doorkwam met een goede fokwaarde’, vertelt Johan van Beek. De Labellezoon zou door tegenvallende duurzaamheidscijfers verder niet tot bloei
komen, maar dat stond het succes van
Belle 3 niet in de weg. De Largodochter
staat aan de basis van zeker drie invloedrijke vertakkingen en is de moeder van
fokstier Amok (v. Aaron). Ze produceerde
als vaars 10.342 kilo melk met 4,29% vet
en 3,50% eiwit in 305 dagen.
Een spoeling met Lucky Leo creëerde de
twee zussen Southland Dellia 2 en Southland Dellia 4. ‘Dellia 2 is mijn favoriet
uit de koefamilie, ze had een geweldig
fraai exterieur en is in mijn ogen een van
de beste Lucky Leodochters in Nederland.’ Haar excellente Timlynn Adamdochter Dellia 42 werd in 2005 kampioene op de CRV Koe-Expo. Dellia 44, een
volle zus van Dellia 42, behaalde eveneens de status excellent en broertje Fire
de fokstierstatus. ‘Uit Dellia 44 hebben
we een recordaantal embryo’s gewonnen, in totaal 244’, vertelt Van Beek. ‘Ze
is nog steeds puntgaaf en produceert nu,
drie maanden na haar vierde kalving, 45
kilo melk per dag.’
De Duitse fokstier Madello (v. O Man) en
zijn volle broer Omande zijn de bekendste wapenfeiten van Dellia 44 op fokstiergebied, maar er zijn nog zonen onderweg van onder meer Shottle. Van
Beek verkocht meer dan twintig stiertjes
aan diverse ki’s in Europa en daarnaast
veel embryo’s.
Uit 244 embryo’s is het moeilijk kiezen,
maar voor Van Beek is Dellia 101 (v.
O Man) de meest aparte vrouwelijke nazaat van Dellia 44. ‘Ze is geweldig fraai
in type en is niet zo rond als veel andere O Mandochters.’ Een andere O Mantelg die succes boekt, is Dellia 95. Zij is
de moeder van een van CRV’s hoogste
Diamondzonen en ze is via Dellia 39 (v.
Forbidden) verwant aan de succesvolle
Lucky Leodochter Dellia 2.

Duitse stiervader
Genoeg over Dellia 2. Haar volle zus Dellia 4 leek aanvankelijk uit het zicht te
raken, maar krijgt via haar kleinzoon
Malpas (v. O Man) een comeback. De fokDellia 44 (v. Adam) produceerde bij Van Beek
een recordaantal van 244 embryo’s
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Southland Belle (v. Lightning) staat aan de basis van de roodbonttak van de familie

stier was afgelopen jaar de op één na
meestgebruikte stier in Duitsland en is
tot nu toe de enige serieuze stiervader
die voortkomt uit de zwartbonttak van
de Belles. Hij scoort hoog op productie
en staat in de top van de Duitse RZG-indexering. Het internationale karakter
van de familie is niet nieuw. De Italiaan
Cesar Mascot Valentein was in de jaren
negentig populair in Italië.
Terug naar het heden, naar die derde
vertakking uit Largodochter Belle 3. Op
dit moment zijn drie van de vier hoogste
stieren uit de Southlandkoker zonen van
Belle 70 (op basis van genomic- en
verwachtingscijfers). Deze O Mandochter
linkt via Belle 46 (v. Aaron) aan de Largokoe. Henk Buijs, foktechnicus voor CRV,
ziet deze tak als de meest actuele loot in
de familie. ‘Ik ken Van Beeks voorliefde
voor de fraaie Dellia 101, maar Belle 70
en ook haar volle zus Belle 71 scoren in

hun merkers net even sterker. Belle 71
staat bij Jan van de Ven in Vinkel. Van
haar worden twee of drie Boltonzonen
getest en ze heeft goede dochters in de
Delta-nucleus.’
De meest beloftevolle zoon van Belle 70
staat bij Alta: Goldwynzoon Trigger heeft
een verwachtingswaarde van 197 nvi en
krijgt in april een fokwaarde. Zijn eerste
melkgevende dochters doen het goed op
de Advantage-bedrijven in Amerika.

Reservekampioene NRM
Wie op de site van CR Delta de naam
Southland invoert bij ‘stier zoeken’, stuit
op maar liefst zeven pagina’s stieren.
Ongeveer de helft van deze ruim 150
stieren stamt uit de Bellefamilie. In het
buitenland geboren stieren zitten hier
niet eens bij, waarmee wel duidelijk is
hoe enorm er op deze familie is ingezet.
Heeft die inzet achteraf gezien gebracht

* t wee dieren met
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wat ervan werd verwacht? De meningen
lopen niet bijzonder uiteen, maar nuanceverschillen zijn er wel. René te Wierik,
foktechnicus voor Alta, is content met
de prestaties van de familie. ‘De Belles
fokken constant en zeker. De stieren
blinken niet extreem uit, maar vererven
wel genoeg melk met knappe gehalten
en meestal goede exterieurscores voor
met name uiers. Ik ken geen familie
waaruit we zes fokstieren op de kaart
hebben gehad, terwijl we er niet meer
dan circa twintig stieren uit hebben getest.’ Te Wierik doelt op Fire, Amok, Rio,
Omande, Lothan (in Amerika) en de
roodbonte Peppelhof Maxwell.
Jordanzoon Maxwell is het eerste resultaat uit de roodbonttak van de koefamilie. Hij stamt uit de excellente Lightningdochter Southland Belle. Van Beek fokte
haar uit een combinatie van Lentini
met de bij Troost gekochte Jabotdochter.
Southland Belle werd in 2004 reservekampioene junioren op de NRM en is tevens de moeder van de recent doorgekomen fokstieren Manitas rf (v. Shottle) en
Lincoln rf (v. Canvas).
Manitas werd als jonge stier al ingezet
als stiervader en uit een volle zus van
hem staat een Kylianzoon in opfok. De
meeste impact valt echter te verwachten
van Classicdochter Belle 85 van Jan van
Ankum uit Nieuwleusen. Foktechnicus
Henk Verhey weet dat er veel in aantocht
is van deze 87 puntenkoe. ‘Ze is gespoeld
met Fiction, Fidelity, Man O Man, Sanchez, Cricket, Nearby en de hoornloze
Mighty P. Opvallend is dat de nakomelingen stuk voor stuk hoog merkeren voor
eiwitgehalte. In algemene zin had ik eerlijk gezegd van deze familie nog iets
meer verwacht op het vlak van exterieur. Dat komt er nog niet echt uit.’ l
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