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MS Kingstead Chief Adeen in nafok invloedrijker dan zus Shoremar S Alicia

Atlee verdubbelt invloed
van grootmoeder Adeen
De combinatie met Goldwyn levert voor MD Delight Durham
Atlee een spraakmakend resultaat op. De kleindochter van MS
Kingstead Chief Adeen staat aan de basis van exterieurkoningen
als Atwood, Aftershock en Golden Dreams.
tekst Annelies Debergh

T

erwijl de naam Shoremar S Alicia bij
veel fokkers meteen een belletje doet
rinkelen, is dat met haar volle zus MS
Kingstead Chief Adeen veel minder het
geval. En toch is het duo onherroepelijk
met elkaar verbonden: beide koeien zijn
immers fokproducten van Skychief die
terugvoeren op de 94 punten Starbuckdochter Aitkenbrae Starbuck Ada.
Hoewel ze ook een aantal titels aan haar
keuringspalmares kon toevoegen, stond
Adeen lange tijd in de schaduw van haar
volle zus. Alicia trok immers van de ene
show naar de andere en reeg de zeges
aaneen. In Amerika pakte de Skychiefdochter de nationale titel in 2000 en 2003

en ze veroverde tot drie keer toe de nationale zege in Canada. Haar fraaie exterieur
leverde Alicia een score van 97 punten op.

Lang buiten beeld
Adolf Langhout van ALH Genetics volgde
de carrière van de volle zussen. Hij werkt
vooral met nafok van Adeen. ‘Adeen, de
volle zus van Alicia, was lange tijd buiten
beeld. Adeen was een fraaie koe met meer
kracht, maar Alicia trok de meeste aandacht op shows.’ Adeen kreeg 94 punten
totaal exterieur. ‘Adeen was een erg complete koe. Achteraf bekeken is Adeen de
betere fokkoe van de twee.’
Het verhaal van Adeen begint met een vei-

MD-Delight Durham Atlee (v. Durham), 92 punten, tweede lijst: 3.11 305 15.286 5,7 3,2
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ling. Jeff Butler van Butlerview Holsteins
koopt de twee jaar oude Skychiefdochter
samen met Lance en Amy Ruppert die
een jaar later hun aandeel doorverkopen
aan Kingstead Farm. ‘Adeen liet als vaars
meteen een diepe indruk na’, begint Jeff
Butler het verhaal. Op Butlerview is veel
met de familie gefokt. ‘Ze had een enorme kracht in de bovenlijn en bezat toch
dat fraaie melktype. Dat combineerde ze
met een sterk opgehangen en erg fraaie
uier.’
In haar eerste lijst zette Adeen geen bijzondere productie neer, maar in de tweede lactatie kwam de Skychiefdochter tot
13.563 kg melk met 4,0% vet en 3,4% eiwit. Later kreeg ze 94 punten. Jeff Butler:
‘Ik denk dat het juist de combinatie van
kracht en melktype is die er later ook
voor gezorgd heeft dat ze zoveel goede nafok kreeg. Er is niet echt een bepaalde
stier te noemen die goed op haar heeft
gepast. Ze heeft gewoon met een erg gevarieerde groep stieren goed gefokt.’

Lijnenteelt met Atwood
Waarom Jeff Butler in Adeen investeerde,
ligt voor hem voor de hand. ‘Ik hield
enorm van Alicia en ook moeder Ada was
altijd een van mijn favoriete fokkoeien.
Dat in combinatie met haar beloftevolle
exterieur zorgde ervoor dat ik niet twijfelde om in Adeen te investeren.’
Onder meer met Maughlin Storm en Comestar Lee zette Adeen een aantal fraaie
fokkoeien neer. ‘De beste combinaties
zijn die met Lee en later die met Atwood’,
vindt Jeff Butler. Vooral over de combinatie met achterkleinzoon Atwood – lijnenteelt dus – is hij erg lovend. ‘Atwooddochter Arianna geeft nu een vervolg aan de
showsuccessen van haar moeder, maar
ook volle zus Abrianna is beloftevol. Als
je de showprestaties van Adeen en haar
nafok bekijkt, dan is het bijna niet te geloven dat een koe zoveel invloed kan hebben over zo’n enorm tijdspad. Nog steeds
domineren haar dochters op shows.’
Het is uiteindelijk de combinatie van Durham met een van Adeens dochters, de 88
punten MD-Delight Storm Amberlee, die
goud scoorde en de belangstelling voor de
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MS Atlees Goldwyn Ariel (v. Goldwyn), 92 punten
Productie: 3.05 14.774 4,3 3,4

familie in ijltempo deed groeien. Zo werd
in 2001 MD-Delight Durham Atlee geboren. ‘Atlee was toch iets anders van type
dan Adeen’, zegt Adolf Langhout. ‘Atlee
was iets minder melktypisch, neigde iets
meer naar Durham, maar had wel een
ontzettend fijne huid.’
Atlee stond in de stallen van Mike Heath.
Hij kocht haar als drachtige pink samen
met Rick Allyn en Jason Lloyd aan voor
20.000 dollar. In 2005 trad Atlee in de
voetsporen van haar moeder en behaalde
ze het reservekampioenschap bij de middenklasse in Madison. Die showprestatie
in combinatie met haar eerste lijst van

MS Kingstead Chief Adeen (v. Skychief), 94 punten
Productie: 3.05 13.563 4,0 3,4

12.101 kg melk met 4,4% vet en 3,2% eiwit in 305 dagen zorgde ervoor dat de interesse voor de Durhamdochter meteen
was gewekt. Een eerste spoeling leverde
MS Atlees Roy Autumn op, die in 2007 het
juniorkampioenschap behaalde in Madison.

Spraakmakers met Goldwyn
De paring met Braedale Goldwyn laat het
meest van zich spreken: Atlee produceerde uit die combinatie 42 embryo’s. Ook
met Picston Shottle boekte de Amerikaanse fokkoe succes. ‘De Goldwynnakomelingen van Atlee zullen ongetwijfeld

Aitkenbrae Starbuck Ada
(v. Starbuck)
MS Kingstead Chief Adeen
(v. Skychief)

Shoremar S Alicia
(v. Skychief)

MD-Delight
Storm Amberlee
(v. Storm)

MD-Delight
Storm Allison
(v. Storm)

MD-Delight Durham Atlee
(v. Durham)

BKB Affirmed
(v. Lee)

BKB Amanda
(v. Durham)

BKB Abby
(v. Durham)

MD-Delight
Storm Adeline
(v. Storm)

Aimlard
Lee Alice
(v. Lee)

BVK Atwood
Abrianna
(v. Atwood)

MS MMD Nobel Aruba
(v. Nobel)
MD Maple Dell Gold Ailey
(v. Goldwyn)
Mr Regelcreek Shot Al
(v. Shottle)

Mr Atlees
Aftershock
(v. Shottle)

Ms Atlees
Roy Autumn
(v. Roy)

Maple-Downs-I
GW Atwood
(v. Goldwyn)

Ridgefield
Delete
(v. Goldwyn)

Heavenly
Golden Dreams
(v. Goldwyn)

Ms Atlees
Goldwyn Ariel
(v. Goldwyn)

de geschiedenis ingaan als het resultaat
van een van de beste combinaties uit de
holsteinfokkerij’, steekt Jeff Butler de loftrompet over de familie. Hij noemt als
voorbeeld Goldwyndochter MS Atlees
Goldwyn Ariel, die inmiddels op het Canadese bedrijf Morsan Farms in de staat
Alberta staat.
Ook Adolf Langhout werkte al met Ariel,
in een eerste lijst goed voor 10.619 kg
melk met 4,1% vet en 3,3% eiwit in 305
dagen en eveneens excellent beoordeeld
met 92 punten. ‘Het was een heel luxe
vaars met dezelfde mooie uier als de rest
van de familie’, zegt Langhout over Ariel.
‘De uiers zijn bij alle dochters en kleindochters van Atlee hoog en breed aangehecht. Het zijn ook allemaal erg fijne
koeien om mee te werken.’
Jeff Butler ziet behalve Atlee en Ariel ook
de 92 punten Shottledochter Aubry, volle
zus van de stier Aftershock, in een sleutelrol eindigen aan vrouwelijke kant.
De positieve genoomtesten geven extra
wind in de zeilen van deze koefamilie, die
nu, na de vrouwelijke fokkerijsuccessen,
ook in mannelijke lijn sterk in het vizier
komt. Zo noemt de Amerikaanse fokker
stieren als Aftershock (v. Shottle) en Goldwynzoon Atwood. Deze laatste maakte na
zijn hoge genoomtesten een indrukwekkend indexdebuut op Amerikaanse bodem en is ook bij Butlerview gebruikt.
Ook op het Europese continent stoten
Goldwynzonen van Adeen door naar de
top van de indexlijsten en blinken uit in
exterieurfokwaarden. Zo zijn de nummers één voor exterieur in Spanje en Italië – Delete en Heavenly Golden Dreams
– aan Durhamdochter Atlee gelinkt. Volgens Jeff Butler blijft het daar niet bij:
‘Deze koefamilie zal nog veel van zich laten horen de komende jaren.’ l
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