K O E FA M I L I E

Damion Winnie zet het succesverhaal van de Blackstarfamilie voort

Evolutie na dé holsteinnacht
Veenhuizer Damion Winnie zorgde voor een Nederlands feestje
tijdens de Nacht van de Holstein in Libramont. Ze werd er vorig
jaar als vaars algemeen kampioene. Haar roots liggen in de To-Mar
Wayne Hayfamilie, waaruit ook Blackstar ter wereld kwam.
tekst Tijmen van Zessen

D

e Nacht van de Holstein 2010 was
voor Jannes Uineken uit Dalen een
uniek moment. Op de internationale
show in Libramont wist zijn vaars Veenhuizer Damion Winnie het algemeen
kampioenschap op te eisen. ‘Het ging als
een speer in Libramont. Boven verwachting goed. Op dit moment staat Winnie
droog, ze kalft deze maand en ik hoop
dat ze met de HHH-show weer paraat is’,
blikt Jannes Uineken alvast vooruit.
De fokker heeft geen gebrek aan belangstelling sinds de Damiondochter Libramont op haar naam schreef. Diverse kiorganisaties contracteerden de vaars.
Voor Semex en een aantal Duitse partijen spoelde Uineken de vaars met Gillette
Jordan en voor ki TopQ maakte hij de
combinatie met O Manzoon Gerard.
Zelf paarde hij Winnie met Goldwyn.

‘Goldwyn kan iets heel aparts geven, en
ik wilde het exterieur er graag bijhouden. En Winnie heeft veel kracht in zich,
dat heb je in combinatie met Goldwyn
wel nodig.’ In totaal verwierf Uineken
bijna veertig embryo’s. Inmiddels zijn er
acht kalveren geboren, waarvan twee
vaarskalveren van Gerard en Jordan.

Jockobroers in Duitsland
De prestatie in Libramont en in Zwolle
– in 2009 was Winnie reservekampioene
vaarzen op de HHH-show – is niet de
enige reden voor foktechnische interesse. Winnie stamt uit een geslacht dat
eerder fokstieren voortbracht. Stammoeder To-Mar Wayne Hay is de moeder van
To-Mar Blackstar en To-Mar Horton.
Van recenter datum zijn de vier volle
Jockobroers Janosch, Jannsen, Jackpot

en Picasso. De laatste is van KI Samen en
de andere maakten in Duitsland furore
als fokstier. Jannsen telt in Duitsland
bijna 20.000 dochters in zijn index, Janosch en Jackpot ruim 11.000. In Nederland en Vlaanderen is Jannsen het meest
benut met ruim 400 fokstierdochters.
De trefzekerheid waarmee de Jocko’s in
Duitsland debuteerden, was voor Uineken aanleiding om hun volle zus Wanja
te kopen. Via ALH Genetics kwam hij in
contact met de toenmalige eigenaar Benninghof. Uineken ging er kijken en zag
ook Wanja’s moeder, Mandeldochter
Windsor. ‘Dat was een koe met een heel
best frame, een super uier en een licht
oplopend kruis. Wanja zelf heeft voor
een Jockodochter heel veel ras, dat Blackstartrekje zit er nog in: een lange nek en
fijnheid in beenwerk en skelet.’
Haar leeftijd – Wanja was toen zes jaar
oud – vormde voor Uineken geen bezwaar. ‘Ze was een van de hoogste Jockodochters van dat moment en stamde uit
een betrouwbare koefamilie. Bovendien
wist ik dat ze goed spoelde.’
De aankoopsom van 20.000 euro is intussen dubbel en dwars terugverdiend, weet
Uineken. Hij spoelde haar met Toystory,
Buckeye, Duplex, Shottle, Mascol, Ramos, Bolton en met Damion. Alle stier-
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kalveren kon hij kwijt aan ki-organisaties en de oudste staan op het punt om
een fokwaarde te krijgen.

Duitse volle zus
De beste combinatie is volgens Uineken
die met Damion geweest. ‘De koefamilie
kenmerkt zich door hoge melkproducties, dat heeft Damion wel nodig. Damion geeft wat ondersteuning in het eiwitgehalte, dat heeft de familie weer nodig’,
analyseert Uineken. De paring met Damion resulteerde behalve in Veenhuizer
Winnie ook in haar volle zus Winnie, die
onlangs nog een reservetitel behaalde op
de Duitse nationale show. Dieter Schlunke meldt namens eigenaar Milchhof Diera dat het goed met haar gaat. ‘Winnie is
intussen stiermoeder en gepaard met

Jockodochter Wanja (89 punten) flankeert haar tevens 89 punten fraaie Damiondochter Veenhuizer Damion Winnie

Winnie (v. Damion), in Duitsland succesvol in keuringsring

Mergim. Ze handhaaft zich prima in het
koppel en mankeert nooit wat.’
Koole & Liebregts heeft uit de Nederlandse Winnie inmiddels de nodige embryo’s
verworven. ‘Deze koe heeft zo veel over
in benen, uier en capaciteit dat je er gemakkelijk iets extreems op kan zetten.
De mooiste combinaties zijn die met
Goldwynzonen. Ook om het exterieur erbij te houden; als je iets hebt, wil je het
ook niet weggooien’, vertelt Martijn van
der Boom. Hij contracteerde naast Winnie ook haar zusje Duplex Wanja. Deze
88 puntenvaars staat bij Zandenburg
Holsteins, bij Pieter Sommers in Elsendorp. Van haar verkocht ALH Genetics al
een Tempeurostiertje aan Masterrind en
onlangs vertrok er een Man O Manzoon
naar Aberekin in Spanje.
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Nederlandse ki’s staan nog niet in de rij
voor de koefamilie, vooral omdat de aanleg voor gehalten een aandachtspunt
vormt. Voor de internationale markt is
dit minder bezwaarlijk. Jan de Vries van
Eurogenes heeft dan ook vertrouwen in
de koefamilie: ‘Jockodochter Wanja had
op enig moment vijf broers in de Duitse
RZG-top 100 staan. Ze was een van de
meest gevraagde Jockodochters omdat
ze sierlijker, minder rond was dan de
doorsnee Jockodochter. Haar hoge index
en de aantrekkelijke koefamilie maakten het plaatje compleet.’

Stiermoeder met 91 punten
De Vries benoemt ook de volle zus van
de grootmoeder van Wanja: Librae
Leadman Helga. Uit deze Amerikaanse
koe importeerde Marco Radke embryo’s
van Emory. In Ettendörf leidde dat tot de
91 puntenkoe Heide. Haar 91 punten
kleindochter Helge is benut als stiermoeder. ‘Inmiddels melken we tien tot
twaalf nakomelingen uit deze familie’,
zegt Radke. ’Het zijn koeien met hoge
melkproducties die uitblinken in kracht
en uithoudingsvermogen.’
Helges dochter Henrike neemt het stokje
nu over. Zij heeft met 136 RZG de beste
foktechnische papieren en produceerde
in haar eerste lactatie 12.704 kg melk
met 3,60% vet en 3,68% eiwit. l
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