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Temperamentvolle Jockozoon twee jaar op rij meestverkochte stier in buitenland

(v. Mascot) uit Art-Acres Cleitus Tex B.
Uit dezelfde familie stammen ook fokstieren als Delta Sparta, Art-Acres Patron
Spock en Art-Acres Win 395. ‘Deze familie leverde harde koeien met sterke benen en uiers. Bij Paramount zie je dat
duidelijk terugkomen. Het was niet zo’n
melkrijke familie, terwijl Paramount
juist veel melk vererft. Op dat gebied is
de bijdrage van Jocko duidelijk groot geweest.’
Op de CRV Koe-Expo in Den Bosch presenteerde CRV twee dochtergroepen van
Paramount (zie pag. 34-35). Fokkerijraadsleden Bastiaan Vernooy en Arjan
van Erp stelden de groepen samen. Wat
kenmerkt de Paramountdochters volgens Vernooy? ‘Het zijn heel degelijke
koeien. Ze houden een spiertje ondanks
hun hoge productie. Wat opvalt, is dat ze
heel uniform zijn. In frame tref je een
enkele keer een wat lichtere of een wat
zwaardere koe, maar de Paramountdochters hebben stuk voor stuk goede
uiers en benen. Het zijn koeien die ondanks hun enorme productie niet opvallen in de stal.’
CRV liet in Den Bosch een groep Paramountvaarzen en een groep tweede- en
derdekalfsdochters zien. ‘Als vaars zijn
de Paramounts soms nog een beetje
stug’, geeft Vernooy aan. ‘Bij het ouder
worden breken ze, ze worden iets malser. De uiers en benen blijven goed, ook
op oudere leeftijd.’
Vernooy melkt zelf ook een aantal Paramountdochters. ‘Ze zijn misschien niet
allemaal even luxe, maar in productie
steken ze erbovenuit. Welke veehouder
je ook spreekt, je zult nooit horen dat ze
het in productie niet doen.’

‘Miljonair’ Paramount
onverminderd productief
De tien jaar oude Delta Paramount produceerde recent zijn miljoenste rietje sperma. Dankzij een combinatie van veel melk en
sterke uiers en benen blijft de populariteit van de Jocko Besnezoon onverminderd hoog, zowel in binnen- als in buitenland.
tekst Inge van Drie
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ien jaar oud is hij inmiddels en sinds
kort voorzien van de titel ‘miljonair’.
Op de CRV Koe-Expo in Den Bosch vierde
CRV de productie van het miljoenste rietje van Delta Paramount. ‘Dat voelt voor
ons toch speciaal. Vergelijk het maar
met een veehouder met een honderdduizendliterkoe’, vertelt Wouter Steenhuis,
unitleider voor CRV in Giekerk. Het produceren van de miljoenste dosis is extra
bijzonder, omdat van Paramount veel
gesekst sperma is verkocht. Daarvoor
zijn meer spermacellen nodig dan voor
‘gewoon’ sperma.
Ondanks zijn leeftijd vertoont Paramount volgens Steenhuis nog geen enkele vorm van slijtage. ‘Van zo’n stier wil
je wel een stal vol hebben. Paramount is
geen extreem grote stier, maar hij zit gewoon goed in elkaar. Met zijn libido is
nog niks mis. Hij springt twee keer per
week, maar verzaakt nooit, of hij nou
’s morgens, ’s middags of ’s avonds moet
springen. Dat is op deze leeftijd toch wel
bijzonder. In die zin lijkt hij misschien
wel op zijn vader Jocko. Die ging pas op
zeventienjarige leeftijd met pensioen.’
Hoewel de stierverzorgers in Giekerk al
zes jaar met Paramount werken, blijft
het oppassen volgens Steenhuis. ‘Paramount is een temperamentvolle stier,
een stier die je altijd goed in de gaten
moet blijven houden.’

Stier met meeste SiryX-rietjes
De productiefokwaarde van Paramount
– hij vererft bijna 1500 kg melk – is inmiddels gebaseerd op ruim 19.000 dochters op bijna 6200 bedrijven in Nederland
en Vlaanderen. Voor uier en benen scoort
hij 109. Ook zijn fokwaarde levensduur
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is met 454 dagen bovengemiddeld. Minder sterk zijn de fokwaarden vruchtbaarheid (95) en levensvatbaarheid bij geboorte (91).
Nu de dochters uit de fokperiode massaal hebben gekalfd, hergebruiken veehouders de Jockozoon volop. In het afgelopen kwartaal bezette Paramount de
vijfde plek in de lijst met meestgebruikte
stieren van CRV in Nederland en Vlaanderen. Voor gesekst sperma scoort hij
zelfs een topdrienotering. ‘Sinds zijn debuut als fokstier heeft Paramount altijd
in de top tien van meest verkochte stieren gestaan’, vertelt Gert-Jan van de
Bosch, marketingcoördinator van CRV.
‘Hij is een tijdje onze meest verkochte
stier geweest. Sowieso is Paramount de
stier waarvan we de meeste SiryX-rietjes
hebben verkocht.’
Over de reden van zijn populariteit hoeft
Van de Bosch niet lang na te denken. ‘Paramount is een oude stier met moderne
Art-Acres Ned Boy Tex B
(v. Ned Boy)
Art-Acres Cleitus Tex B
(v. Cleitus)
Etazon Vienna
(v. Mascot)
Delta Priscilla
(v. Jabot)
Delta Heart
(v. Fatal)
Delta Paramount
(v. Jocko)

cijfers. Net als Kian heeft ook Paramount
zijn cijfers helemaal waargemaakt. Met
99 procent betrouwbaarheid blijft hij
hoog scoren voor nvi en levensduur. Hij
geeft koeien met glasharde benen, perfecte uiers en veel melk.’
Dat hoge gebruik heeft zeker voordelen,
meent foktechnisch medewerker Tonny
Koekoek. ‘Het zorgt ervoor dat veehouders precies weten op welke koeien ze
Paramount moeten gebruiken. Dat is
winst. Op kleine gedrongen koeien kun
je beter geen Paramount zetten. In centimeters naar boven worden Paramountdochters niet veel groter, maar ze worden wel dieper en groeien uit tot
volwassen koeien. Voor het oog kan het
frame soms iets minder fraai zijn, maar
dankzij de sterke functionele eigenschappen stap je daar snel overheen.’

Popster in Brazilië
Ook buiten Nederland en Vlaanderen is
Paramount veel benut. ‘Al twee jaar op
rij is hij onbetwist onze meest verkochte
stier in het buitenland. Afgelopen jaar
hebben we in het buitenland ruim
100.000 rietjes van Paramount afgezet’,
vertelt marketingassistent Eric Elbers.
‘Zijn sperma hebben we naar vijftig landen geëxporteerd. Brazilië en Duitsland
zijn de grootste afnemers, gevolgd door
de Verenigde Staten en Japan.’
Met name in Brazilië is de Jockozoon populair, geeft Elbers aan. ‘Na Nederland
zullen er in Brazilië de meeste Paramountdochters gemolken worden. Volgens William Tabchoury, manager dairy
van CRV Lagoa, is Paramount een popster in Brazilië. In het begin was het
sperma van Paramount in Brazilië nauwelijks beschikbaar. Die schaarste zorgde voor een hype; iedereen wilde hem
gebruiken.’
Ook naar het SiryX-sperma van Paramount is veel vraag in het Zuid-Amerikaanse land. Elbers schrijft de populariteit van de Jockozoon toe aan het type
koe dat Paramount vererft. ‘Paramount
geeft een koe met een gemiddelde hoogtemaat, met een goede uier, sterke benen
en veel melk. Dat is precies het type koe

Indexen voor zonen in 2012

Paramount als jonge stier (foto boven) en als oudere stier

waar Braziliaanse veehouders naar op
zoek zijn.’

Productie nooit discussiepunt
Pieter van Goor, hoofd foktechniek bij
CRV, stond als voormalig Delta-coördinator aan de wieg van Paramount. ‘Hij was
een vrij late Jockozoon, maar wel de bes-

te die er is geweest. Zo zie je maar dat
een stier die je later inzet als stiervader
toch nog goede zonen kan opleveren.’
Van Goor herkent in de vererving van
Paramount eigenschappen van zowel
moeders- als vaderszijde. Paramounts
moeder Delta Heart (v. Fatal) stamt via
Delta Priscilla (v. Jabot) en Etazon Vienna

Hoe zijn dochters presteren is inmiddels
bekend, maar hoe zit het met de zonen
van Paramount? CRV zette van hem 35
zonen in en benut inmiddels ook Paramountdochters als stiermoeder. In juni
2008 zette CRV zijn eerste zoon in, in
april 2010 de laatste. De oudste zonen
krijgen naar verwachting in 2012 hun
eerste op dochters gebaseerde fokwaarden.
‘Of Paramount als stiervader succesvol
is, is nog even afwachten’, zegt Van Goor.
‘Zeker is in ieder geval dat hij in ons fokprogramma een super waardevolle stier
is. Van zulke stieren heb je er maar enkele. Als je als veehouder gaat voor zekerheid, is Paramount een goede keus. Je
weet gewoon precies wat je krijgt.’ l
Kijk voor Paramountfilm op www.veeteelt.nl
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