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O Manbloed zet 91 punten Esquimautelg opnieuw in de belangstelling

Een vervolg voor Grietje 80
Wat verbindt de jonge generatie fokstieren DT Improver, DT Impress en Oosterzicht Grand? Juist, elk van de drie maakt deel uit
van het nageslacht van de excellente Esquimaudochter Grietje 80.
Het trio completeert het lijstje fokstieren waartoe ook Herzbube,
Emil II, Tucano, Homerun en Jorrik behoren.
tekst Annelies Debergh

H

ij is de jongste mannelijke loot aan
de stamboom van Esquimaudochter
Grietje 80. Zijn naam Oosterzicht Grand
doet weinig aan zijn overgrootmoeder
denken, maar toch maakt de Jeffersonzoon deel uit van de jongere generatie
van het bekende Nederlandse koeiengeslacht. Oosterzicht Grand is overigens
niet de enige stier van de tweede generatie Grietjes. Ook de O Manbroers DT
Improver en DT Impress zijn mannelijke
nazaten die de fokfamilie recent weer in
beeld brachten.
Het verhaal van Grietje 80 gaat terug
naar eind jaren negentig, toen Quality
Genes, een samenwerkingsverband tussen de familie Meppelink uit Dalen en
Adolf Langhout, in het bezit kwam van
de Esquimaudochter. ‘We kochten haar
bij Wim Oostendorp als nieuwmelkte
tweedekalfskoe’, herinnert Berend Meppelink zich. ‘Zes weken nadat we haar
aankochten, kreeg ze al 91 punten.’

Beschermen voor kruisligging
Vrijwel meteen werd Grietje 80 ingezet
voor et-doeleinden. Ze kreeg een hele
reeks partners. Stieren als Aaron, Addison, Emerson, Hershel, Manat en Lord
Lily passeerden de revue. Haar eerste
mannelijke nazaten zetten de familie
van meet af aan op de stierenkaarten. In
Duitsland kregen zonen Emil II (v. Emerson) en Herzbube (v. Hershel) een fokwaarde. In Nederland promoveerden
Alta Tucano (v. Tugolo), Jorrik (v. Jorrielake) en Homerun (v. Lord Lily) met aantrekkelijke cijfers tot fokstier. Allemaal
toonden ze goede cijfers voor persistentie, bovengemiddelde gehalten en hoge
scores voor beenwerk. Die eigenschappen komen ook in vrouwelijke lijn bovendrijven. ‘De Grietjes kenmerken zich
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door een hoog eiwit, vlakke melklijsten,
goede benen en droog en plat botwerk’,
aldus Meppelink. ‘Ze zijn wel af en toe
iets vlak in de kruisligging. Daar moet je
bij de Grietjes op letten.’
De Hersheldochters vormen daar een
uitzondering op. ‘Die hebben juist een
heel goed kruis’, geeft Meppelink aan.
Voorbeeld is QG Gina (v. Hershel), gekenmerkt door een enorme productiedrang.
De koe stond een jaar op het testbedrijf
van de Duitse ki OHG in Osnabrück en
produceerde er in een tweede lijst 12.715
kg melk met 3,70% vet en 3,55% eiwit.
‘Ze is toen ook als stiermoeder ingezet.’
De bekendste dochter en stiermoeder uit

Grietje 80 is ongetwijfeld Aarondochter
Genua. Zij kreeg als vaars 87 punten en
produceerde een eerste lijst van 9607 kg
melk met 4,68% vet en 3,69% eiwit. Het
gevolg was talloze spoelsessies met diverse partners.

Kracht ligt bij O Man
Vooral de combinatie met O Man scheen
goed aan te slaan bij de Grietjefamilie.
‘Een paar dochters van Genua zijn in Denemarken beland’, vertelt Meppelink.
Hij wijst op Anderstrup Gisa, een 88 punten O Mandochter die bij het Deense bedrijf Anderstrup staat en die met Planetzoon Anderstrup Planet Fame al een
eerste nakomeling met beloftevolle genomicfokwaarden scoort. Tir-An Riverland Genua (v. Riverland) is een andere
telg die de kracht van de familie in Denemarken vertegenwoordigt met een excellente score en een eerste lactatie van
11.531 kg melk met 4,2% vet en 3,5% eiwit in 305 dagen.
Ook de volle O Manbroers DT Improver
(150 nvi) en DT Impress (197 nvi) zijn
goede voorbeelden van het succes met
de Manfredzoon als partner. ‘O Man
heeft heel goed gepast op deze koefami-

Grietje 80 (v. Esquimau), 91 punten. Productie: 3.00 305 11.290 4,19 3,73

QG Genua (v. Aaron), 87 punten
Productie: 7.06 305 11.341 4,36 3,63

lie’, geeft Berend Meppelink aan. ‘De
Grietjes zijn zelf vaak fijnere melktypische koeien met plat droog beenwerk.
O Man brengt weer wat meer kracht in
de koe.’
Zelf heeft de familie Meppelink nog één
rechtstreekse dochter uit Grietje 80 aan
de melk. Manatdochter QG Gretchen –
voorzien van 89 punten – loopt er in de
stal. ‘Zij zit nu op 85.000 kg melk en we
hopen eigenlijk dat ze de honderd ton
melk vol maakt.’ Ook bij haar spreekt de
combinatie met O Man het meest tot de
verbeelding. ‘We hebben Gretchen nu al
een tijdlang niet meer gespoeld. Het lukt
niet meer om met haar te fokken. Ze
wordt nu elke keer drachtig van een embryo.’

Geen typische O Mandochter
Onder meer Oosterzicht Grace is één van
die vruchtbare paringen van Gretchen
met O Man. Grace en talloze nazaten bevolken de stal bij Gerhard de Visser in
Aagtekerke en zetten de genen van Gretchen extra in de verf met de komst van
fokstier Oosterzicht Grand. ‘Toen ik op
zoek was naar embryo’s van een goede
koefamilie, kwam ik terecht bij Jan
de Vries, een oud-studiegenoot van me.’

Oosterzicht Grace (v. O Man), 86 punten
Productie: 2.00 305 11.020 4,29 3,66

Aan het woord is Gerhard de Visser. Met
de investering in vier embryo’s wilde hij
in eerste instantie het fokkerijniveau
van de eigen 105-koppige melkveestapel
opkrikken. ‘O Man was toen nog nergens
in beeld, maar ik kocht de embryo’s in
goed vertrouwen. Eentje was een vaarskalf en dat was Oosterzicht Grace.’
Als pink wekte Grace de eerste ki-interesse op, waarop de O Mandochter met
drie verschillende partners voor CRV
werd gespoeld. ‘Met Support, Roumare
en Jefferson’, somt De Visser op. Ook
in haar eerste lactatie kreeg Grace talrijke et-kansen met als gevolg ook een
lange eerste melklijst van 17.231 kg
melk met 4,54% vet en 3,84% eiwit in
536 dagen.
Op zijn bedrijf zijn inmiddels 24 dochters van Grace aan de melk. Een kwart
van de melkveestapel voert zodoende terug op Grietje 80. ‘Grace is zeker geen
typische O Mandochter. Ze is niet bol of
rond, maar een grote, lange, open en vrij
scherpe koe. Grace maakt waar wat haar
vader en haar moeder beloven.’
Met de laatste melkcontrole staat het levenstotaal van de stammoeder bij De Visser op 55.316 kg melk met 4,63% vet en
3,79% eiwit. ‘Ze is zeven jaar, maar heeft

door veel embryotransplantaties slechts
drie lactaties gemaakt.’ Ze kreeg 86 punten, geeft de melkveehouder nog mee.
‘Ze kon misschien iets beter zijn afgewerkt in uierkenmerken, maar het is
toch zeker wel de topkoe in de stal.’
Van de nakomelingenschare van Oosterzicht Grace promoveerde in de decemberdraai Oosterzicht Grand (v. Jefferson)
tot fokstier met 199 nvi. Bij KI Kampen
staat Oosterzicht Grando, een Roumarezoon, op wacht.

Mooie tak uit Grietjes
Ook in vrouwelijke lijn doet de familie
het goed. Van de 27 dochters van Grace
in eigen stal is er nog een aantal als
stiermoeder ingezet, zoals een Support-,
een Ramos- en een Roumaredochter. ‘We
hebben een mooie tak te pakken uit de
Grietjes.’ Gerhard de Visser klinkt bijna
lyrisch over de nafok. Grace zelf heeft hij
‘voor de liefhebberij’ onlangs nog gespoeld met Goldwyn en Sid en ze is inmiddels weer gewoon geïnsemineerd.
‘Sommige dochters en kleindochters gebruik ik ook zelf voor et. Dit is een koefamilie voor het gewone boerenbedrijf
die eenvoudig goed en veel melk kan
produceren.’ l
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