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Jarenlang investeren levert Etaregge-fokker Gerard
Busger op Vollenbroek nummer twee roodbont op
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W

ie de stalnaam Etaregge intypt op
de website van CRV, vindt bijna
zeventig stieren. Jarenlang houden Gerard, Annie en inmiddels ook zoon Henri Busger op Vollenbroek uit Enter zich
al bezig met fokkerij. Eind jaren tachtig
leverden ze al een paar stieren aan kiorganisaties. Maar voor een echte doorbraak moesten ze geduld hebben.
In april werd het lange wachten beloond.
Tijdens de indexdraai ontpopte Etaregge
Brooklyn zich tot de revelatie bij roodbont. De Mr Burnszoon nestelde zich direct op de tweede plaats voor NVI. ‘We
wisten al dat hij het goed zou gaan doen.
Maar dat hij zo hoog scoort, is wel bijzonder om mee te maken’, aldus Busger
op Vollenbroek, die zijn veestapel twee
jaar geleden inkromp van zeventig naar
veertig dieren om zich meer op topfokkerij te kunnen concentreren.
De basis voor het succes van Brooklyn
legde de fokker halverwege de jaren ne-
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Mr Burnszoon Etaregge Brooklyn nestelde zich op de tweede

broek met de aankoop van een embryo uit Dixie-Lee Aspen.
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gentig met de aankoop van een embryo
uit Dixie-Lee Aspen. Aspen voert terug
op Yarsons Apollo Haven Amber, die ook
aan het hoofd staat van de Vero Annefamilie van René de Jong. Onder meer de
Verostieren Crown, Goliath en Anchorman stammen uit deze lijn.

Inzet Kian gouden greep
Terug naar Aspen, de met 92 punten ingeschreven Mascotdochter die succes
boekte als stiermoeder met haar veelbenutte zoon Dixie-Lee Aaron. Uit Aspen
werd in Enter Fataldochter Etaregge Aspen Asha geboren, die 86 punten kreeg
en in haar leven bijna 68.000 kg melk
produceerde met 3,71% eiwit. Haar Dennisdochter Etaregge Den Asmira produceerde net als haar moeder melk met
veel eiwit. In totaal gaf ze 51.757 kg
melk met 3,81% eiwit. Foktechnisch
speelde vooral haar Kiandochter Etaregge Kian Asmira 4 zich in de kijker. ‘Wij
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De 85 punten Fidelityzusjes Marilyn en Marcella komen uit de volle zus van Brooklyn

Brooklyns makkelijk te herkennen
Tussen andere koeien pik je de Brooklyndochters er zo uit, vindt Marcel Hellegers,
die als fotoscout voor CRV een kleine dertig dochters zag. ‘Ze zijn makkelijk te herkennen. Niet alleen vanwege hun gespikkelde, bonte aftekening, maar ook omdat
ze groter, langer en dieper zijn dan de gemiddelde koe.’
De Brooklyndochters stappen volgens
Hellegers goed op iets rechtere benen en
ze hebben kwalitatief sterke uiers met
hoge en brede achterkwartieren.
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hadden een zwartbonte veestapel met
grote koeien. Daar paste Kian met zijn
eiwit en degelijkheid prima op. Het was
een gouden greep om hem in te zetten.’
Kiandochter Asmira 4 groeide uit tot een
fraaie vaars. ‘Ze was groot, sterk, lang en
krachtig. Niemand geloofde dat het een
Kiandochter was’, vertelt Busger op Vollenbroek. Henk Verheij, foktechnisch
specialist van CRV, kan zich dat wel voorstellen. ‘De gemiddelde Kiandochters
zijn wat compact. Pas als ze een paar
keer gekalfd hebben, groeien ze uit tot
fraaie koeien. Maar Asmira had als vaars
al allure. Het was echt een vaars zoals
elke veehouder in de stal wenst.’
De Kiandochter kreeg 86 punten en
kreeg Mr Burns als partner. Een ideale
combinatie, aldus Verheij. ‘Kian geeft
laatrijpe nakomelingen, die degelijk,
compact en mobiel zijn en voor hoge
gehalten zorgen. Mr Burns is juist een
melkstier met heel grote, wat extreme
dieren.’ In de fokwaarde van Brooklyn is
van beide stieren wat te herkennen: het
frame (111) en de melkplas (+1324 kg)
van Mr Burns, het sterke beenwerk (110)
en het eiwitgehalte (+0,08) van Kian.

Volle zussen Brooklyn
Voor dat eiwitgehalte staat ook de koefamilie garant. Zo kwam moeder Asmira
uit op een levensproductie van 51.215 kg
melk met 4,06% eiwit. In de Etareggestal hebben haar nazaten inmiddels een
behoorlijke invloed, onder meer via twee
volle roodbonte zussen van Brooklyn,
Margrit en Margo. Margo bleek op basis
van merkers de betere, maar verongelukte een week na haar eerste kalving.
Een pinkenspoeling met Arroyo (Spencer
x Etazon Renate) leverde wel Aragon op,
die in Duitsland een tijd lang de hoogste
roodfactorstier was voor RZG, en de 87
punten Etaregge A Maribel, de favoriet
van Busger op Vollenbroek.
‘Alle dochters van Maribel testen goed;
ze heeft een Goliathdochter met 376 NVI
op roodbontbasis en een aantal hoog scorende dochters van Numero Uno’, vertelt Busger op Vollenbroek. In de vaarzenlijst staat de teller voor Maribel nu op
12.898 kg met 3,57% vet en 3,79% eiwit

De moeder van Brooklyn, Etaregge Asmira 4, produceerde 51.215 kg melk met 4,06% eiwit

in 391 dagen. CRV zet dit jaar haar Alchemyzoon in, net als een Ellmauzoon
die via een Fidelity- en Shottledochter
uit Asmira 4 stamt. Eerder zette CRV ook
Manitou (Mr Savage x Fiction) in, een
kleinzoon van Etaregge A Margrit.
In tegenstelling tot Margo bleef Margrit
wel in leven. De 86 punten Mr Burnsdochter werkt aan haar tweede lijst na
een door het vele spoelen lange eerste
lactatie. ‘Ze bleef maar doorgeven. In
zo’n 900 dagen heeft ze bijna 24.000 kg
melk met 4,15% eiwit geproduceerd.’
Uit Margrit komen twee fraaie Fidelityzusjes: Marilyn en Marcella, opnieuw
uitblinkers voor eiwitproductie. ‘Ik heb
een sterk vertrouwen in deze familie. Ze
hebben een enorme drang om melk te
geven en houden het gemakkelijk vol. Ze
vreten veel, ze geven veel melk en ze zijn

Etaregge Fid A Marilyn
(v. Fidelity)

Alternatief voor O Manbloed
CRV toont mogelijk een dochtergroep
van Brooklyn op de NRM, laat Verheij
weten. ‘Het is afwachten hoe zijn fokwaarde vruchtbaarheid zich gaat ontwikkelen, maar verder is Brooklyn een
complete, allround stier. Met zijn afwijkende bloedvoering en sterke productievererving past hij ook goed op zwartbont. Hij biedt een goed alternatief voor
het vele O Manbloed.’ l
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nooit ziek’, vertelt de Twentse fokker.
Henk Verheij verbaast het niet dat uit
deze familie nu een topstier rolt. ‘Fokkerij is een beetje stratego. Je moet kijken wat uniek is, je kansen spreiden en
op tijd schakelen. Dat heeft Busger op
Vollenbroek altijd goed gedaan en daar
plukt hij nu de vruchten van.’
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