D I E R R E P O RTA G E

Voormalig Belgisch nationaal kampioene
produceerde in topjaar 89 embryo’s

In het spoor
van Suzan
Imponerend is ze nog altijd, de bekende keuringscoryfee Suzan. Na haar zege op de Belgische
nationale prijskamp in 2004
schoot de foktechnische
interesse in de Stadeldochter de hoogte in,
met Lightningdochter
Alumette als voornaamste resultaat.
tekst Annelies Debergh

Suzan (v. Stadel), 91 punten
Levensproductie: 44.723 kg melk
4,90% vet en 3,50% eiwit
in 1448 dagen

M

et de kop hoog in de lucht geheven.
Zo tuurt Stadeldochter Suzan over
het glooiende landschap van het Pajottenland. De voormalige keuringscoryfee
wordt in oktober elf jaar. Ongeveer gelijk met die datum kan ze weer moeder
worden. ‘Ze is drachtig van onze natuurlijk dekkende stier, Bons-Holsteins Bodyguard, een Jasperzoon’, vertelt Kris De
Dyn. Suzan krijgt een bemoedigende aai
over de flanken. ‘We hopen haar straks –
met de nodige zorg en voorbereiding voor
en rond het kalven – nog weer in productie te krijgen. We weten niet of dat lukt,
maar hopen het in alle geval wel.’

Toevallig op het spoor
Suzan is nu bijna tweeënhalf jaar in eigendom van Kris De Dyn en Erika Heremans uit Denderwindeke. ‘Mijn schoonvader zocht holsteinkoeien en zo kwamen
we haar toevallig op het spoor, niet wetende dat Suzan te koop was’, legt Kris uit
hoe hij bij de bekende Stadeldochter terechtkwam. ‘Door haar naar ons bedrijf
te halen hoopten we in de eerste plaats
nog wat van haar genen te kunnen benutten. Op het moment van aankoop stond
Suzan al bijna een jaar droog en was ze
drachtig.’
In december 2008 kwam de 91 punten
Suzan in Denderwindeke aan. Begin april
2009 zag Twistervaarskalf Bourgogne het
levenslicht. ‘Ik kan me die morgen nog
goed herinneren’, gaat Kris verder. ‘Suzan
leek nog niet toe aan het kalven, maar op
een morgen lag er een mooi roodbont
vaarskalf in de box.’ Inmiddels is de Twisterdochter zelf haar eerste lactatie gestart. ‘Ze doet het goed, maar moet nog
wat wennen aan de ligboxenstal.’
Suzan onderging bij De Dyn in de afgelopen jaren enkele et-sessies. ‘We hebben
haar in het begin een paar keer gespoeld
met twee keer echt goede spoelingen
maar achteraf weinig resultaat.’ Kris en
Erika kregen door het spoelen nog een
vaarskalf van Savard en een van Piccolo.
‘Er zijn vooral stierkalveren uit de embryo’s voortgekomen. Zo hebben we nu

nog drie jonge stiertjes van Suzan staan.
We houden haar zonen aan met het doel
om die als natuurlijk dekkende stiertjes
af te zetten.’ Vol verwachting wachten ze
nu de geboorte in oktober af. ‘Het was
vooral de bedoeling met haar te fokken,
we hopen dus op een vaarskalf.’

Stadel brengt extra exterieur
De koefamilie van Suzan is geworteld in
de Verenigde Staten. De 89 punten Sleepy-Hollow Apollo Kay (v. Hilltop Apollo
Ivanhoe) maakte deel uit van een groepje
van zes koeien dat in 1975 vanuit Californië naar het fokgebied Osnabrück in
Duitsland wordt verscheept. In het Duitse
Melle lag Kay aan de basis van de fokstier
Orkan rf (v. Ocean View Sexation).
Na een tussenstop in Wallonië kwamen
de Kaygenen bij de familie De Craene in
het Oost-Vlaamse Evergem terecht. Na
combinaties met Triple Threat en Blackstar kocht de familie een embryo uit een
combinatie met Centra. Een vaarskalf
werd geboren. Een latere paring met Liza’s Caveman resulteerde in Joyce. ‘Joyce
was een echte productiekoe. Ze had inet
en exterieur in de juiste verhouding,
maar maakte vooral door haar hoge
melkgift indruk.’ Aan het woord is Jacob
De Craene, samen met vader Robert fokkers van Joyce en later ook Suzan. De toevoeging van Stadelgenen was de juiste zet
op het juiste moment. ‘Door Stadel kwam
dat exterieur nog weer sterker terug.’
Het indrukwekkende palmares van Joyce
toont 90 punten voor algemeen voorkomen. Haar productiekracht laat zich het
best aanzien in een melkrijke derde lijst
van 12.428 kg melk met 4,37% vet en
3,43% eiwit in 305 dagen. Die melkrijkheid bracht Joyce aan kop van het Vlaamse indexklassement roodbont: een positie
die ze zes jaar lang vasthield.
Fokkerij-interesse voor Joyce bleef niet
achter. De combinatie met Tulip was het
startschot op foktechnisch vlak, toen
dochter 1644 haar eerste lactatie op het
Delta-testbedrijf in Nederland doorliep.
Via Tulip lopen de familiebanden ook
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door naar Rubensdochter Tine, die als
vaars in 2004 acteerde op de Europese
show in Brussel.
De pupil die in 2004 echt in de kijker liep,
was Stadeldochter Suzan, één van de twee
succesvolle Stadeldochters van Joyce. ‘We
hadden met Suzan en Zita twee Stadeldochters en stiermoeders uit Joyce’, vertelt Jacob De Craene. Op exterieurvlak
liep met name Suzan voorop. Als vaars
was haar fraaie exterieur goed voor 88
punten, een score die op latere leeftijd
werd bijgesteld naar 91 punten.
‘De overwinning op de nationale in Brussel was het hoogtepunt’, vindt Jacob. Stadeldochter Suzan won in de middenklasse roodbont. Het gevolg was een
uitgebreide foktechnische interesse. Zo
werd de Stadeldochter na afloop diverse
keren gespoeld. ‘Ik kan niet meer zeggen
met hoeveel stieren ze is gepaard, het
aantal partners is ontelbaar’, gaat Jacob
verder. Win 395, Talent, Pericles, Lightning, Goldwyn, Lucky Mike en Topspeed
Gogo zijn namen die na lang nadenken
komen bovendrijven. ‘Ik weet wel nog
dat we in één jaar tijd eens 89 embryo’s
uit haar hebben gehaald. Dat was met
topspoelingen van 19 en 21 embryo’s per
et-sessie.’

Vervolg in Alumette
De genen van Suzan zijn met dochter Alumette – tot op vandaag de belangrijkste
stiermoeder in de familie – over de grenzen heen gewaaid. De 89 punten Lightningpupil verhuisde naar de stal van Jan
Kolff in Woudrichem. Daar realiseerde ze
een eerste lijst van 9457 kg melk met
4,46% vet en 3,39% eiwit in 305 dagen.
Ze kreeg er uitgebreid kansen als stiermoeder voor diverse Europese landen.
Een eerste lichting fokstieren leverde bij
CRV Pericleszoon DCH Almighty op. DCH
Everlent veroverde een plekje op de stierenkaart bij Alta. Komende indexdraai is
met Paul, Perfect en Permit – zonen van
respectievelijk Mascol, Shottle en Olympic – nieuw fokstierbloed uit de familie in
aantocht.
DCH Rebecca, de volle zus van DCH Everlent, is intussen opnieuw in eigendom
van Jacob De Craene. Zij kreeg als vaars
88 punten en is inmiddels gespoeld met
Larsson. Bij een volgende tocht hoopt Jacob Rebecca met Goldwyn te paren. ‘Eens
door fokkerij gebeten, raakt dat niet meer
weg. Ik kan met één dier de fokfamilie
niet terugfokken, maar wil met Rebecca
wel verder gaan. Ik hoop met haar nog
een keer een show te lopen. De provinciale in Eeklo volgend jaar, dat lijkt me een
mooi doel.’ l
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