K E R S T Q U I Z K A L F

Kerstquizkalf JK Eder Malina 6 stamt uit Amerikaanse Man-O-Manfamilie

Puzzelen voor een Wonder
Altijd al gedroomd van een stiermoeder op stal? De hoofdprijs van Veeteelts kerstquiz 2012 heeft
niet alleen die potentie, maar heeft ook al het eerste stiercontract op zak. JK Eder Malina 6 stamt
uit een diepe Amerikaanse koefamilie. De robuuste dochter van Vendairy Wonder wordt aangeboden door de jongste Nederlandse ki-organisatie AI Total.
tekst Florus Pellikaan
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ang hoeft Jan Kolff uit Woudrichem
niet na te denken als hij de waarde
van de aangekochte Malinafamilie moet
uitdrukken. ‘Als je tien dieren aankoopt,
had je er twee nooit moeten zien, blijken er zes gewoon gemiddeld en zijn
twee dieren echt een goede investering
geweest. Tot die laatste categorie hoort
Malina zonder enige twijfel.’
Melkveehouder en fokker Jan Kolff heeft
het over Dukefarm Malina 1, de O Manmoeder van de bijna eenjarige JK Eder
Malina 6 (v. Wonder). Dit kalf vormt
de hoofdprijs voor de invuller van het
kaartje dat als eerste uit de stapel goede
oplossingen van de Veeteelt-kerstquiz
wordt getrokken.
Jan Kolff kocht Dukefarm Malina 1 samen met Diamond Genetics als verse
vaars bij Herman D’Hauwe uit het
Vlaamse
Sint-Lievens-Houtem
toen
O Man net met zijn eerste fokwaarde
doorkwam. ‘Zij had een met 89 punten
ingeschreven Durhammoeder, die stamde uit een Amerikaans exterieurrijk geslacht. Het leek ons de perfecte combinatie voor de functioneel fokkende O Man.’
Kolff verwijst naar de pedigree achter
Malina, die voor de Durhamdochter drie
excellente koeien telt, waaronder de met
95 punten ingeschreven Pond-Oak Ned
Boy Margot (v. Margot). Nog verder terug
in de stamboom blijkt Malina uit dezelfde familie te komen als de hoge Amerikaanse fokstier Man-O-Man.

Rasvoorbeeld van degelijkheid
Dukefarm Malina 1 begon in Woudrichem voortvarend aan haar vaarzenlijst
die uiteindelijk in 305 dagen 10.132 kilo
melk telde met 4,23% vet en 3,59% eiwit. Met het stijgen van de fokwaarde
van O Man nam ook de belangstelling
voor de met 86 punten ingeschreven Malina toe en ze bleek een vruchtbare em-

24

VVEEEETTEEEELLTT jan
D E CuE aMrBi E 1R / 2
1 / 22 0 20 09 1 2

bryoproducente. In de eerste lijst produceerde ze maar liefst 169 embryo’s.
Inmiddels zijn er met Dukefarm Highlife (v. Jango) en JK Eder Maarten (v. Jeeves) bij Semex en CRV stieren van de
O Mandochter ingezet.
Met deze koefamilie gaat het gesprek al
snel over allerlei foktechnische resultaten en mogelijkheden, maar de Malina’s
bewijzen zich ook in de stal als gemakkelijke producenten. ‘De O Man was een
rasvoorbeeld van degelijkheid. We hebben weken zitten kijken wat het beste
moment was om haar op de foto te zetten, want ze had altijd een spiertje. Als
vaars piekte ze in productie ook pas op
de 250 dagen. Dat is persistentie.’
Inmiddels heeft Kolff met een Planet-,
Gavor- en Kyliandochter drie halfzussen
van kerstquizkalf Malina 6 aan de melk.
‘Het zijn kopieën van elkaar. Ze zijn allemaal foutloos gebouwd, hebben een
mooi spiertje, zijn met minimaal 85 punten ingeschreven en produceren goed.’
Terug naar de stiermoederpotentie. Al-

hoewel Malina 1 nog stamt uit het pregenoomtijdperk, scoort ze ook voor genomics goed. ‘Er zijn koeien waarvan de
genoomfokwaarden van de nakomelingen allemaal rond dezelfde waarde liggen, maar Malina is een koe die pieken
kan geven.’ Van kerstquizkalf Malina 6
is de Amerikaanse genoomuitslag nog
niet binnen, maar de Nederlandse wel.
Met een gnvi van 233 heeft ze volgens
Kolff absoluut potentie. ‘Als ze in genomics net zo spreidt als haar moeder, kan
ze een heel hoge nakomeling fokken.’

Cvm-vrij getest
Malina 6, die ook nog drie volle zusjes
heeft, slooft zich zichtbaar uit wanneer
het bezoek zich bij haar hok meldt. Het
gitzwarte, sterk gebouwde kalf rent door
het strohok en toont zich net als haar
aanwezige familieleden uiterst vitaal.
Dat het Vendairy Wonderkalf aanspreekt, verrast Tjalke Albada niet. ‘Alle
veehouders die kalveren van Wonder
hebben, bestellen hem weer. Het zijn erg
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Wie wint de attente
JK Eder Malina 6 (v. Wonder)?

sterke kalveren.’ Albada is samen met
Jan de Vries eigenaar van AI Total, de organisatie die het quizkalf dit jaar ter beschikking stelt. ‘Toen wij de vraag voor
een quizkalf kregen, wisten we direct
dat het een Wonderdochter moest worden. Hij is hét perfecte voorbeeld van
wat AI Total in een stier zoekt: hoge genoomfokwaarden en af komstig uit een
diepe koefamilie. Wonder voldoet daaraan als torenhoge Shottlezoon af komstig uit de Lead Maefamilie. Helaas is
Wonder drager van cvm, maar quizkalf
Malina 6 is gelukkig wel cvm-vrij getest.’
Vendairy Wonder was de eerste echte
topstier van AI Total, die daardoor ook
als internationaal stiervader is ingezet.
Er volgden inmiddels meerdere van deze
stieren, zoals Emmett en Ciderman.
Laatstgenoemde is de hoogst beschikbare Snowmanzoon van dit moment en hij
kan de vraag zelfs niet eens aan.

Prijs-kwaliteitverhouding
De ontwikkeling van AI Total is dan ook
bijzonder snel gegaan. Exact drie jaar geleden deden Jan de Vries en Tjalke Albada het plan van een nieuwe ki-organisatie uit de doeken in Veeteelt. Inmiddels
zetten ze jaarlijks een tiental stieren in
en zijn ze importeur voor diverse buitenlandse ki-organisaties. ‘Het hele palet
aan fokstieren, hoge genoomstieren, gesekst sperma en Belgisch witblauw hebben we inmiddels beschikbaar’, vertelt
Albada. ‘Daarbij proberen we een zeer
scherpe prijs-kwaliteitverhouding te bieden en wij kunnen scherp zijn doordat
we een heel platte organisatie hebben.’
Jan de Vries vult aan: ‘Daarnaast zijn de
zelfstandige ki-clubs onze vertegenwoordigers en hebben we via Diamond Genetics contacten met de fokkerijwereld.
Dat is allemaal bijzonder efficiënt.’
Aan een voorspelling over de omvang
van AI Total over vijf jaar wil Jan de Vries
zich niet wagen. ‘Als kleine organisatie
zijn we daarvoor nog te veel afhankelijk
van toevalligheden. We willen vasthouden aan dochtergeteste stieren en daarbij nadrukkelijk luisteren naar de Nederlandse markt.’
‘Bij die filosofie hebben we een kalf gezocht en Malina voldoet daar perfect
aan’, vertelt Albada. ‘Ze heeft veel potentie, past op ieder melkveebedrijf en heeft
alleen diepe koefamilies in haar pedigree.’ De winnaar krijgt met Malina 6
niet alleen een prachtkalf, maar ook een
bijbehorend stiercontract van CRV en
ook Diamond Genetics heeft foktechnische interesse. Aanleiding genoeg dus
om in de stapel Veeteelts te duiken. l
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