D I E R R E P O RTA G E

Anonieme koefamilie achter Man-O-Manzoon
G-Force groeit uit tot dynastie

fokte koefamilie met pedigrees met zes of meer generaties excel-

het bedrijf van Johan en Els Brouwers in
Gilze bezoekt. De foktechnicus van CRV
bekijkt dochters van Hidden Future (v.
Ronald) die in beeld waren voor een
dochtergroep. In Wiza 192 ziet hij een
correcte tweedekalfs Futuredochter die
net in productie is.
‘Het was een AB-waardige koe, maar ze
is nooit ingeschreven omdat het bedrijf
niet aan bedrijfsinspectie deed’, vertelt
Buijs. ‘Ze was te vers om haar in te zetten voor de dochtergroep, maar ze was
zeker voor een Future goed ontwikkeld
en kon wel tegen een stootje.’

lente koeien. De Wizalijn is een Nederlandse bron van genetica

Wiza 197 naar testbedrijf CRV

Made in Holland
De Wizafamilie achter Delta G-Force heeft misschien niet de
‘sexy’ uitstraling van een beeldbepalende internationaal doorge-

met stieren en koeien die zich in Nederland hebben bewezen.
tekst Tijmen van Zessen

B

innen twaalf uur was zijn sperma
uitverkocht. Veehouders die via internet sperma bestellen, waren er als de
kippen bij om rietjes te bemachtigen van
de hoogste genomicstier van Nederland.
Met een nvi van 302 en een totaal exterieur van 109 is G-Force een veelbelovende
stier die zelfs als hij honderd punten nvi
zou tegenvallen, nog altijd meekan met
de huidige fokstieren.
De snelle uitverkoop maakte veel los.
Het nieuwsbericht erover op de website
van Veeteelt kreeg 39 reacties, een bijzonder hoog aantal. Veel discussie was
er over de inzet van genomicstieren en

dan met name over de betrouwbaarheid.
Die discussie is niet nieuw en zal ook
nog wel even voortduren. Een aantal andere reacties betrof de koefamilie achter
Man-O-Manzoon G-Force. Voor sommigen misschien een niet te pruimen familie; de Wizafamilie is geen beeldbepalende internationaal doorgefokte koefamilie.
Pochen over uitmuntende showresultaten of opeenvolgende generaties excellent is er niet bij. Toch was niet iedereen
even cynisch in de reacties en misschien
is dat ook wel terecht.
Het verhaal achter de jonge koefamilie
begint op het moment dat Henk Buijs

Sperma van Delta G-Force (v. Man-O-Man) binnen twee uur uitverkocht op internet

Wiza 192 produceerde in totaal meer
dan 80.000 kilo melk en heeft het bedrijf
van Brouwers vorig jaar verlaten. Inmiddels boert de veehouder in het Zeeuwse
Ossenisse. ‘Begin jaren negentig kocht ik
een koppeltje jongvee van de familie De
Groot uit Gilze, die het bedrijf beëindigde. Met die aankoop zijn de Wiza’s op
ons bedrijf terechtgekomen. Wiza 192
was een van de beste koeien die ik ooit
heb gehad. Ze had prima benen, ze liep
heel vlot door de stal. De koe was vitaal
genoeg om de 100.000 kilo melk te halen, maar haar uier werd op enig moment te ruim’, vertelt Brouwers. De 145
koeien die hij melkt, produceren een rollend jaargemiddelde van 9476 kg melk
met 4,34% vet en 3,57% eiwit. Koeien
met levensproducties zoals die van Wiza
is Brouwers niet gewend.
Wiza 192 kwam als proefstierdochter
van Future niet alleen bijna in de dochtergroep, ze bleek ook goed mee te kunnen met haar productie-index. ‘Toen ik
zag dat ze een vaarskalf had gebracht
van Jocko Besne, heb ik met Brouwers de
deal gemaakt om het kalf te kopen’, vertelt Henk Buijs. Het kalf Wiza 197 verhuisde van Gilze naar het testbedrijf van
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outcross. Tegelijk zit er in haar pedigree
met Jordan, Jocko, Future, Marconi en
Sunny Boy geen enkele misser’, legt
Delta-coördinator Jaap Veldhuisen uit.
In Kollum maakte Gem een 305 dagenlijst van 9124 kg melk met 3,89% vet en
3,30% eiwit. Haar exterieurscore kwam
uit op 84 punten en ze staat in haar index op 106 totaal exterieur met een nvi
van 221. Veldhuisen: ‘Dat is +87 op basis
van merkerinformatie, een positieve afwijking die niet vaak voorkomt.’

Meten met de Massia’s

Wiza 197 (v. Jocko), grootmoeder van G-Force

CRV in Kollum. ‘Het was de periode dat
de fokstierdochters van Jocko massaal
aan de melk kwamen en zijn populariteit groeide. We waren bewust op zoek
naar Jockokalveren uit goede moeders.
Zo kwam bijvoorbeeld ook Jockozoon
Diamond in beeld.’

Terug naar Terwispel
In Kollum produceerde Wiza 197 in haar
eerste lactatie 8313 kg melk met 4,08%
vet en 3,56% eiwit. Bij de bedrijfsinspectie noteerde de inspecteur 85 punten algemeen voorkomen met 86 punten voor
uier en benen. Omdat ze intensief als donorkoe werd benut, is er nooit een tweede lijst gekomen. Wiza werd gepaard
met onder meer Mascol en met Novaliszoon Swamo Delta Jordan, die jarenlang
hoog in de nvi-ranking verbleef, maar
die wegens vroegtijdige afvoer niet als
fokstier beschikbaar kwam. Fokstier
Delta Malaga stamt uit die combinatie
met Jordan. Malaga kreeg in augustus
tweedekalfsdochters in zijn index en die
boekten flinke progressie op het productievlak. Naar het beeld van zijn moeder
zijn uier (107) en benen (107) Malaga’s
sterkste exterieurkenmerken.
Zo invloedrijk als zijn volle zus zal Malaga echter nooit worden. Van Delta Gem
worden of zijn sowieso vijf zonen getest
en er staan er nog twee of drie waarvoor
dat kan gaan gelden. Eén van die zonen
is de nu al beroemde Man-O-Manzoon
G-Force, maar er zijn ook zonen van
Cricket, Goli, Legend, Bogart en Gerard.
Gem is als pink gespoeld en via de ivp-

techniek benut. Na haar vaarzenlijst op
het testbedrijf in Kollum is ze opnieuw
naar het donorstation in Terwispel gebracht om dienst te doen als stiermoeder. Slechts tien procent van de donoren
van CRV weet het zo ver te schoppen.
Vanwaar die populariteit van Delta Gem?
‘Ze is niet de superdonor met 88 punten
en 120 lactatiewaarde. De kwaliteit in de
koe zit in haar allround aanleg, ze heeft
weinig fouten, is vrij van Goldwyn-,
O Man- en Shottlebloed en is daarmee

Met Gem en G-Force is het verhaal van
de Wiza’s nog niet verteld. Behalve dat
er van Gem zelf meerdere jonge dochters
zijn aangewezen als donor, staat er van
haar nog een halfzus van Mascol op
Terwispel. Deze 86 punten Delta Wanda
kwam in de test uit op 9910 kg melk met
4,60% vet en 3,60% eiwit in 305 dagen.
Ze scoort 240 nvi, maar om veterinaire
redenen is er van haar nog geen zoon ingezet. Ze is nog wel stiermoeder.
Delta Wies, een volle zus van Wanda,
staat met haar natuurlijke dracht onder
contract. Ze startte op het testbedrijf van
de familie Boschloo haar tweede lactatie
met dagproducties van 54 en 58 kg melk.
Van Wies is vorige maand een Boltonzoon ingezet.
En zo ontpopt een tot voor kort anonieme, maar ras-Nederlandse koefamilie
zich tot een dynastie ter grootte van... de
Massiafamilie? Veldhuisen denkt even
na en zegt dan diplomatiek: ‘Het zou zeker kunnen.’ l

Delta Wanda (v. Mascol), halfzus van Gem
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