D I E R R E P O RTA G E

Jockodochter Chemello Jocko Benge levert stieren aan de lopende band

Succesvol als stiermoeder
het bezit van Jocko Benge. In eerste instantie zou ze verkocht worden aan het
Deense bedrijf Anderstrup Holsteins,
maar door de strenge veterinaire regelgeving in Denemarken ging de aankoop
niet door. De Vries haalde haar daarop
naar Nederland en stalde haar bij de familie Meppelink in Dalen. Spijt kreeg hij
daar niet van. ‘We hebben veel handel
met Benge gedaan. We hebben wereldwijd embryo’s van haar verkocht.’

Italiaanse nummer één

Chemello Jocko Benge (v. Jocko), 87 punten. Productie: 2.05 401 12.964 4,12 3,48

In allerlei landen duiken ze ineens op: fokstieren uit Chemello
Jocko Benge. De in Italië geboren Jockodochter – ze was nooit

Een duik in de stamboom van Benge laat
zien dat ze zeker niet de eerste stiermoeder in de familie is. Via Chemello Mtoto Farfalle stamt Benge uit Chemello
Slocum Gia. Deze met 88 punten ingeschreven Slocumdochter plaatste zich
als stiermoeder in de schijnwerpers met
haar zoon Chemello Mtoto Zarik. In 2004
maakte de Mtotozoon zijn debuut als
fokstier. Even prijkte hij zelfs op de eerWestrik Chemello 1 (v. Duplex), 90 punten
Productie: 3.11 362 14.836 4,47 3,47

de lieveling van de stal – werkte vanuit Nederland aan het vergroten van haar imperium. Haar nazaten verspreidden zich over
de hele wereld: van de Verenigde Staten tot aan Japan.
tekst Inge van Drie
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n Italië oud-lijstaanvoerder Selvino (v.
Titanic), in Duitsland stiervader Leko
(v. Laudan) en recent in Frankrijk de
nummer één DT Benito (v. Shottle), alias
BG. Wat, of beter gezegd wie, is de gemeenschappelijke factor achter het trio
fokstieren? Alle drie stammen ze uit de
in Italië geboren stiermoeder Chemello
Jocko Benge. ‘Jocko Benge heeft in diverse landen in Europa stieren in de top
geleverd’, constateert Jan de Vries van
Diamond Genetics.
Ki-organisaties stonden een paar jaar geleden voor de Jockodochter in de rij. ‘We
hebben in totaal wel vijftien stieren uit
Benge verkocht’, zegt Jan de Vries, die
niet lang hoeft na te denken over een
verklaring voor het enthousiasme van de
ki’s. ‘Benge was een Jocko uit een Mtoto

uit een Slocum. Ze had een interessante
afstamming, die in veel systemen paste.
Er zijn weinig ki-organisaties die daar
nee tegen zeggen.’
Voor een Jockodochter scoorde Benge
bovendien bovengemiddeld voor gehalten, benadrukt De Vries. Als vaars produceerde ze in 401 dagen 12.964 kg melk
met 4,12% vet en 3,48% eiwit. Voor exterieur kreeg ze 87 punten. ‘Benge was
geen showkoe. Ze had als pink vastgezeten in de box en daarbij had ze haar heup
beschadigd. Ze was wel heel functioneel
gebouwd, ze zat goed in elkaar. Ze was
een degelijke, wat geblokte koe met een
korte kop. De vooruier was wat kort,
maar de achteruier was wel best’, zo beschrijft de Vries de Jockodochter.
Min of meer per toeval kwam De Vries in

BG alias DT Benito: nummer één in Frankrijk en Hongarije

ste plek in de Italiaanse rangschikking.
Zowel in Italië als daarbuiten vonden
zijn rietjes grif aftrek. Wereldwijd kwamen er van hem meer dan tienduizend
dochters aan de melk.

Twee na duurste veilingnummer
Niet alleen via mannelijke lijn krijgt deze
koefamilie wereldwijd steeds meer invloed. Ook vrouwelijke nakomelingen
maken intussen in verschillende landen
furore, geeft De Vries aan. ‘Benge fokt
heel complete koeien, met een goede
productie en een functioneel exterieur.
Ze geeft weinig missers.’
Neem bijvoorbeeld Anderstrup Laudan
Cherri en Anderstrup Laudan Camille,
de volle zusjes van de Duitse stiervader
Leko. De twee dochters van Jocko Benge
maakten op het Deense bedrijf Anderstrup Holsteins allebei een vaarzenlijst
van ruim 13.000 kg in 305 dagen. Uit
Cherri gingen embryo’s van Planet naar
De-Su Holsteins in de Verenigde Staten.
Ki-organisatie ABS Global zet uit die
combinatie de Planetzoon De-Su Capricorn in.

Duitse Laudanzoon Leko ingezet als stiervader

Op de Holland Masters Sale in 2010 in
Utrecht was een Deense Ramosdochter
van Camille het op twee na duurste veilingnummer. Voor 26.000 euro kwam
deze Anderstrup Ramos Camil in het bezit van De Volmer Holsteins uit het Gelderse Laren. ‘Camil is een sterke boerenkoe. Ze meet 1,51 à 1,52 meter en ze is
een plezierige koe om mee te werken,
maar ik heb haar puur voor de handel
gekocht’, zegt Jan Brummelhuis. ‘Ik wist
dat ze goed spoelde. Na anderhalve spoeling had ik het aankoopbedrag alweer
terugverdiend.’
Als vaars produceerde Camil in 305 dagen 10.998 kg melk met 3,87% vet en
3,47% eiwit. Nu staat de Ramosdochter
droog, maar ze wordt nog steeds intensief gespoeld. Brummelhuis spoelde
Camil met onder meer Niagra, Snowman, Lauthority, Guarini en Hunter.
Haar embryo’s verkocht Brummelhuis
zowel binnen Europa als daarbuiten –
onder meer in de Verenigde Staten en
Japan.
Melkveehouder Pierre van Oort uit BiestHoutakker melkt twee Duplexdochters
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uit Jocko Benge. ‘Een paar jaar geleden
kocht ik regelmatig embryo’s aan om de
veestapel te verbeteren. Zo kwam ik ook
aan twee embryo’s uit de combinatie
Chemello Jocko Benge keer Duplex’,
vertelt de Brabantse melkveehouder, die
in totaal 180 koeien melkt.

Potentiële excellente
De aankoop resulteerde eind 2006 in
twee vaarskalveren: Westrik Chemello 1
en Westrik Chemello 2. De twee Duplexdochters horen, zeker voor exterieur, bij
de beste koeien van de stal. Westrik Chemello 2 kreeg als vaars 87 punten, terwijl haar volle zus recent met 90 punten
ingeschreven werd.
Chemello 1 produceerde in haar tweede
lijst tot nu toe in 362 dagen 14.836 kg
melk met 4,47% vet en 3,47% eiwit, goed
voor een lactatiewaarde van 116. Chemello 2 doet daar als tweedekalfskoe
nauwelijks voor onder met een voorlopige productie van 11.218 kg melk met
4,51% vet en 3,51% eiwit in 240 dagen.
‘Het zijn allebei heel melkrijke koeien
met sterke benen een heel goede uier.
Ze hebben een sterke eigen wil. Chemello 1 is voor exterieur de fraaiste van de
twee, zij is onlangs met 90 punten ingeschreven.’
De Duplexzusjes hielpen niet alleen bij
het verbeteren van het gemiddelde niveau van de veestapel, ook foktechnisch
kwamen de twee Duplexzusjes in beeld.
In opdracht van ki-organisaties spoelde
Van Oort Chemello 1 met onder meer
Radon, Legend, Superstition en Van
Gogh, terwijl Chemello 2 Fidelity en de
Amerikaanse O Manzoon Jake als spoelpartner kreeg.
Nog even terug naar Jocko Benge, de spil
uit de Chemellokoefamilie. ‘De lieveling
van de stal is ze nooit geweest’, bekent
Jan de Vries. ‘Er liepen op dat moment
veel fraaiere koeien rond. Maar achteraf
gezien is Benge wel de koe die de stieren
heeft gemaakt.’ l

Han Hopman
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