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Nederlandse Danillo ook in Amerika en Canada
hoogste dochtergeteste Goldwynzoon
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et was 6 april een spannende dag
voor Rein Couperus. De melkveehouder uit Molkwerum keek reikhalzend uit
naar de eerste officiële fokwaarde van
Goldwynzoon Danillo. Couperus is de
fokker van Danillo en hij zag de DB-cij-
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fers van zijn stier de afgelopen maanden
keer op keer stijgen. Achter de schermen
van de Nederlandse veeverbeteringswereld klonk een steeds sterker geluid dat
Danillo wel eens een ‘grote jongen’ zou
kunnen worden. In diverse keuringsca-

Regan A-L-H Goldwyn Destini, volle zus van Danillo, nichtje van Dakota, Duke en Osaka
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binnen. Zijn fokker speelde het slim door de stier niet te verko-
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de in april de top vijf van de Nederlands/Vlaamse indexlijsten

tekst Tijmen van Zessen

109

vruchtbaarheid

Voor de intimi was zijn doorbraak niet verrassend. Danillo storm-

pen aan een ki, maar een groot belang in eigen hand te houden.
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A-L-H O Man Destiny, moeder van Danillo

talogi van de wintershows 2011 werd al
aangekondigd dat zijn dochters opvallen.
De hoge verwachtingen werden tijdens
de indexdraai van begin april bevestigd.
Danillo debuteerde brutaal op plaats vijf
in de nvi-ranking met 237 nvi en 115 totaal exterieur. Samen met Barnkamper
Forward is hij nu de hoogste in Nederland geteste exterieurstier.

Niet voor een ‘Aldi-prijs’
Het verhaal achter Danillo is bepaald
niet alledaags. Hij is eigendom van Couperus, getest door KI De Toekomst en
wordt in binnen- en buitenland vermarkt
door Genes Diffusion. Fokkerijdeskundige Jouke Kloosterman ondersteunde
Couperus bij de vermarkting van Danillo. Couperus wilde namelijk zelf een
aandeel houden in de stier. ‘Kort na de
geboorte van Danillo hebben we een
stuk of vier fokkerijorganisaties benaderd. Er was wel interesse om de stier te
kopen, maar niet met de nabetaling die
wij voorstelden. Ik wilde best risico dragen en meebetalen aan de testkosten van
toch zo’n 25.000 euro, maar daar moest
tegenover staan dat ik ook zou delen in
het succes’, vertelt Couperus.
Ben Meijerink, eigenaar van KI De Toekomst, sloot wel een deal met Klooster-

man en Couperus. Voor KI De Toekomst
is het de eerste stier die zo hoog in de
indexlijsten staat. ‘Hij scoort op alle onderdelen sterk, als je hem beschermt
voor de kruisligging is hij breed inzetbaar. Danillo vererft de uiers van Goldwyn en de kracht in de frames van O
Man’, vertelt Meijerink. Op dit moment
staat de stier in quarantaine en als alle
veterinaire testen goed zijn, kan hij binnen een maand gaan produceren. De
huidige voorraad is kleiner dan 10.000
doses. In de proefperiode werden zo’n
3000 doses verkocht, voor een niet geringe pijs van 15 euro per rietje. ‘Dat is
niet direct een “Aldi-prijs”,’ erkent Meijerink, ‘maar het was een vroege Goldwynzoon uit een populaire koefamilie.’

Ki’s in de rij voor Destiny
De populaire koefamilie waartoe Danillo
behoort, is de Ravenfamilie van het Amerikaanse fokbedrijf Markwell Holsteins.
Veeteelt gaf in de november 2-editie van
2010 nog een update van deze ‘Reusachtige Ravenfamilie’. De met 95 punten
ingeschreven Markwell Blackstar Raven
(v. Blackstar) is de betovergrootmoeder
van Danillo. Een van haar bekendste nakomelingen is kleindochter Markwell
Durham Daisy (v. Durham). De 92 puntenkoe werd door Adolf Langhout van
ALH Genetics aangekocht en intensief
gespoeld. Haar O Manzonen A-L-H Dakota (+237 nvi), A-L-H Duke (+167 nvi) en
A-L-H Osaka (+190 nvi) behaalden stuk
voor stuk de fokstierstatus in respectievelijk Nederland, Duitsland en Spanje.
Hun volle zus A-L-H O Man Destiny is de
moeder van Danillo.
Hoe Couperus in aanraking kwam met
deze reusachtige Ravenfamilie? ‘Tijdens
een studiereis van ALH heb ik Destiny in
Amerika als pink gezien bij Regancrest.
Dat was in 2005. Frank Regancrest maakte ons erop attent.’ Couperus wist een
Goldwynembryo uit Destiny te bemach-

Degelijke vaarzen
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Vier volle broers
Speciaal zal Danillo blijven. Sinds de aprildraai is hij zowel in Amerika als in Canada de hoogste Goldwynzoon met dochterinformatie. Omgerekend komt hij uit op
+2157 TPI en +2754 LPI. Ook in Frankrijk,
Spanje en Italië scoort hij omgerekend
goed. Zijn exterieurfokwaarde is voorlopig nog gebaseerd op 30 dochters op 16
bedrijven. Dat beperkte aantal blijkt geen
belemmering; Genes Diffusion heeft nu
al uit meer dan 25 landen aanvragen voor
Danillosperma. ‘Zo’n stier loopt overal,
ook als stiervader. Hij heeft intussen 106
dochters in zijn productiefokwaarde en
in zijn exterieurindex zitten 30 dochters.
Dat lijkt weinig, maar desondanks staat
de betrouwbaarheid van de exterieurfokwaarde op 85 procent. De stier is op
diverse bedrijven gebruikt’, vertelt Paul
Koerhuis van Genes Diffusion.
Danillo voelt nog wel de hete adem in
zijn nek van niet minder dan vier volle
broers. Dragon (Semex) en Derren (Select
Sires) kregen in april een dochterfokwaarde en promoveerden tot fokstier.
Devious (ABS) en Goldday (Masterrind)
zijn beschikbaar als hoge genomicstieren. Goldday is in Nederland en Duitsland ook al als stiervader ingezet. Is Couperus bang voor die concurrentie? ‘De
vraag is of Danillo dit niveau kan vasthouden. Als dat lukt, dan blijft hij wel
gevraagd. Gezien het verloop van zijn
DB-cijfers heb ik daar vertrouwen in.’ l

Markwell Blackstar Raven
(v. Blackstar)

Danillo heeft 106 dochters op 59 bedrijven in zijn productiefokwaarde, waarvan
er zeven op het bedrijf van zijn fokker Rein
Couperus staan. Die omschrijft hen als
degelijke vaarzen, die de productie goed
aankunnen. ‘Ze realiseren gemiddeld 108
lactatiewaarde en vijf zijn er ingeschreven
met gemiddeld 83 punten.‘ Danillo combineert topexterieur met goede cijfers voor
productie en voor gezondheidskenmerken. Zijn belangrijkste aandachtspunt is de
kruisligging, voor vruchtbaarheid en gehalten scoort hij neutraal.
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tigen. ‘Dat leek mij gezien de combinatie
Goldwyn maal O Man maal Durham interessant. Die stieren zijn in Nederland
niet massaal gebruikt.’ Enige tijd later
stonden in Amerika de ki’s in de rij om
Destiny te contracteren. Ze kreeg 87 punten en produceerde in haar eerste 305
dagenlijst 12.515 kg melk met 3,9% vet
en 3,6% eiwit. Toen Danillo werd geboren, wist Couperus dat hij een speciaal
kalf in huis had.
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(v. Goldwyn)

2

2011

21

