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Eric Lievens: ‘Familie komt precies op tĳd om de
harde vraag naar zorgloosheid te beantwoorden’

Nieuwe fokparel
begint te glimmen
Succesvolle nakomelingen van een van de beste O Mandochters
van Europa, Bersaglio Oman Qualsiasi, staan onder andere in
Nederland. Ramosdochter Apina Nadja bĳvoorbeeld levert met
genoomtoppers als Apina Hurricane het bewĳs dat de familie
hard werkt aan een onuitwisbare fokkerĳinvloed.
tekst Florus Pellikaan
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e nummer één voor NVI bĳ de
zwartbonte genoomstieren tĳdens
de decemberdraai luistert naar de naam
Apina Hurricane. De Sunsetzoon is geboren in de fokstal die vooral bekend is
om de grote invloed van de roodbonte
Massia’s. Een blik op de stamboom leert
dat de roots van Hurricane echter in een
andere familie uit de stal van Wim en
Theo Bleser in het Limburgse Epen liggen: de Qualsiasilĳn. ‘Het zĳn onopvallende koeien, waar je erg weinig werk
mee hebt. We hebben hier afgesproken
dat we zo veel mogelĳk nakomelingen

van deze familie in de stal willen hebben. Ze zĳn onze favoriet, zelfs boven de
Massia’s’, zegt Theo Bleser stellig.
De oorsprong van de familie loopt via
Duitsland naar Italië. ‘Ik doe al vĳftien
jaar selectiewerk voor Duitse ki’s in Italië en zo kwam ik daar Bersaglio Mtoto
Locanda tegen’, vertelt Bernd Sommer,
eigenaar van het Duitse Holstein Forum
dat handelt in exclusief fokmateriaal.
‘Ze was een van de beste Mtoto’s met een
stĳlvol frame en heel goede uier.’
Naast embryo’s en een Riverlanddochter
kocht Sommer uit de Mtotodochter sa-

Stammoeder Bersaglio Oman Qualsiasi (v. O Man) verhuisde als pink van Italië naar Duitsland
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men met Friedrich Köster ook O Mandochter Bersaglio Oman Qualsiasi als
pink. Ze imponeerde vervolgens met een
vaarzenlĳst van ruim 12.000 kg melk en
3,44% eiwit. ‘Ze was opener en beter geuierd dan de gemiddelde O Mandochter
en had veel weg van haar Mtotomoeder.’
De prestaties en het voorkomen van
Qualsiasi zorgden voor veel foktechnische belangstelling waardoor Sommer
haar bĳna dertig keer spoelde. ‘Ze is tot
nu toe veruit onze meest invloedrĳke
fokkoe geweest’, blikt Sommer terug.
Ook CRV toonde belangstelling. ‘De afstamming O Man maal Mtoto was uniek
en scoorde sterk voor gezondheidskenmerken. Qualsiasi was daarbĳ een aansprekende ligboxenstalkoe’, verklaart
Eric Lievens, foktechnisch medewerker
bĳ CRV. Alleen onder voorwaarde dat
CRV alle embryo’s afnam, werd Qualsiasi gespoeld met de in Duitsland niet heel
populaire stiervader Ramos.

Duizend euro per embryo
Van de acht embryo’s gingen er vier naar
Bleser. ‘Met duizend euro per stuk waren het de duurste embryo’s die wĳ ooit
via CRV hebben gekocht’, vertelt Bleser.
De onkosten werden echter beloond met
drie vaarskalveren: Nadja, Naomi en Nikita. Door de terugkoopregeling vertrok
Naomi, die van vergelĳkbaar niveau was
als Nadja, naar de stallen van CRV.
Vanuit Zuid-Limburg is Apina Nadja een
tĳd lang de hoogste indexkoe van Nederland en Vlaanderen geweest en ook nu
staat ze als ruim vĳfjarige koe met 293
gNVI nog op de respectabele twintigste
plaats. Intussen heeft ze zich ook opgewerkt tot een van de meest succesvolle
Nederlandse fokkoeien van dit moment.
Haar zonen Super Hero (v. Super), Health
(v. Levi) en Malcolm (v. Stellando) zĳn al
stiervader voor CRV. Het moet raar lopen
wil voor genoomtopper Hurricane die
rol met zĳn 321 gNVI niet zĳn weggelegd. ‘De familie komt precies op tĳd om
de harde vraag naar duurzaamheid en
zorgeloosheid te beantwoorden’, verwĳst Lievens naar bĳvoorbeeld de fokwaarde van 107 die Super Hero en Health
vererven voor vruchtbaarheid. ‘Dat is
ook de reden dat we van haar 75 embryo’s hebben aangekocht.’
Uit de 18 spoelingen van Nadja werden
ook al ruim twintig nakomelingen geboren in Epen. ‘Soms wenste ik wel eens
dat de kalfjes een week langer blĳven
zitten, want ze wegen bĳ geboorte soms
maar 35 kilo. Maar ze groeien vervolgens razendsnel en tegenvallers zitten er
niet tussen. De Nadja’s hebben steevast
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familie en de Sneekers’, stelt Lievens.
Alhoewel het nakroost van de Ramosdochters binnen de Nederlands-Vlaamse
grenzen nu het meest opvalt, heeft
O Mandochter Qualsiasi zeker nog meer
fokkerĳpotentieel achtergelaten. Op
Koepon in Garnwerd heeft Baxterdochter Koepon Baxter Qualsiasi de genen
van de Italiaanse koefamilie binnengebracht. ‘Onze eigen O Mandochters waren het net niet, waardoor we embyo’s
hebben gekocht uit deze goed geuierde
O Man’, vertelt Alex Borst, verantwoordelĳk voor het fokkerĳbeleid op Koepon.

Wachten op doorbraak Amerika

Apina Nadja (v. Ramos) heeft inmiddels een batterĳ aan hoge genoomstieren geleverd

een goede wil en daarmee kan een koe
oud worden’, vertelt Theo Bleser. Levidochter Nadja 4 en Goliathdochter Nadja
10 zĳn met een gNVI van 330 en 343 de
hoogst becĳferde telgen uit de Nadjalĳn
en staan dan ook volop in de foktechnische belangstelling.

Top drie invloedrĳkste families
Door grote inzet van familie Bleser heeft
Nadja recent na haar lange spoelcarrière
voor de tweede keer succesvol gekalfd.
‘Een koe die het in haar fokwaarde moet
hebben van vruchtbaarheid en levensduur voer je als dikke spoelkoe niet af,

maar laat je het toch bewĳzen? Binnen
drie weken na afkalven was ze vervolgens alweer tochtig.’
De door CRV teruggekochte Naomi
spoelde slecht, maar heeft dankzĳ ivp
een inhaalslag ingezet om net zo invloedrĳk te worden als haar zus. Met Jayhawk (v. Epic) staat ook van haar een
eerste stier bĳ CRV. Jonge vaarskalveren
van Guardian en Aikman scoren boven
de 300 gNVI en vormen de potentiële
nieuwe stiermoedergeneratie via de
Naomilĳn. ‘De familie hoort voor Nederland zonder twĳfel tot de drie invloedrĳkste fokfamilies samen met de Renate-
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De Baxterdochter kreeg 88 punten als
vaars en Borst heeft goede hoop dat ze
tĳdens haar huidige derde lactatie excellent wordt. Haar Explodedochter gaat
Borst hoogstwaarschĳnlĳk opgeven voor
de NRM. ‘Met hun uitgebalanceerde
frames en “monsterbeste” uiers zĳn het
koeien naar mĳn hart, maar sinds de
komst van genomics balanceert onze familietak op de grens of ze net wel of net
niet hoog genoeg zĳn’, vertelt Borst. Uit
de combinatie met Gold Chip vertrokken
wel twee stieren naar ki’s in Italië en Engeland. Van volle zus Koepon Gold Chip
Qualsiasi 7, die een exterieurfokwaarde
van 140 RZE in Duitsland heeft, worden
op dit moment Chevroletkalveren geboren en daartussen verwacht Borst nieuw
stiermoederpotentieel.
Ook in Duitsland bĳ Holstein Forum
staat de familie weer in de belangstelling. ‘We hebben de pech gehad dat we
Fibrax-, Embassy- en Planetdochters van
Qualsiasi allemaal als pink hebben gespoeld met de tegengevallen Shottlezoon
Scaloni. Hierdoor missen we eigenlĳk
een generatie’, vertelt Sommer. Maar inmiddels dient de nieuwe generatie zich
aan. HFP Queena (Shotglass x Planet)
nestelt zich met een gRZG van 162 overtuigend in de top van de Duitse indexlĳsten. De betrokkenen zĳn het er dan ook
unaniem over eens dat de nog jonge familie pas aan het begin staat van veel
fokkerĳinvloed. Alex Borst: ‘In Europa
bewĳst de familie zich al, nu is het wachten op een doorbraak in Amerika.’ l
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