KOEFAMILIE WEELDER

Van Esmeralda

naar Esperanto
De nummer één NVI vrouwelijk én mannelijk hebben dezelfde
stalnaam: Weelder. Moeder Esmonique 38 (v. G-Force) heeft een
unieke prestatie geleverd. ‘Daar blijft het niet bij’, voorspelt Jaap
Veldhuisen van CRV. ‘De familie bevat vooral koeien die elke
lactatie beter worden’, aldus fokker Peter van de Kamp uit Putten.
TEKST ALICE BOOIJ
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én telefoontje achttien jaar geleden zorgde ervoor dat
de fokkerĳ bĳ de familie Van de Kamp uit Putten een
bĳzonder succesvolle wending kreeg. Peter van de
Kamp belde met zĳn zwager Jan Vos, werkzaam bĳ Koepon,
die vertelde over een vier maanden oud kalf dat niet meer
te redden was.‘We mochten het kalf gratis ophalen’, vertelt
Peter, die het kalf zienderogen zag opknappen na het voeren van oud hooi.
Lucky Leodochter Esmonique 1 groeide uit tot een fraaie
88 puntenkoe met een levensproductie van bĳna 54.000 kg
melk, met 3,95% eiwit. Ze was afkomstig uit de Esmeraldafamilie – net als Lava, Novalis en Mascol – en werd almaar
beter in productie en exterieur. Peter en zĳn vrouw Gerda
besloten haar te spoelen met onder andere Shottle.
Foktechnische interesse was er zeker voor haar dochter
Esmonique 9, ingeschreven met 87 punten, maar ze testte
positief op blad en cvm. De Weelderfokkers besloten de koe
voor eigen rekening te spoelen met Planet, een stier die
bekendstaat om zĳn enorme melkvererving. ‘Melk had de
familie eerst wel wat nodig’, aldus Peter. Van de vier doch-
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ters bleek Esmonique 22 foktechnisch het meest interessant en
ze is nog steeds in de veestapel met 45 koeien te vinden. In vier
lactaties produceerde ze ruim 50.000 kg melk. ‘Ze is nog klokgaaf’, vertelt Peter over de met 86 punten ingeschreven koe.

Fokstier Special Force
De koefamilie wordt echt succesvol na de spoeling van Esmonique 22 met G-Force. Weelder Special Force kwam zo bĳ Masterrind terecht. Met inmiddels 1500 dochters aan de melk liet de
stier tĳdens de Duitse Schau der Besten een imponerende dochtergroep zien met vaarzen van 40 kg melk per dag in combinatie met een sterke conditie en een compact, krachtig exterieur.
‘Je ziet niet aan de dochters dat ze zoveel melk geven’, aldus
Sietze Akkerman van Masterrind Holland.
De volle zus van Special Force schrĳft volop geschiedenis bĳ
CRV en op het Weelderfokbedrĳf. ‘Een lot uit de loterĳ’, noemt
de familie Van de Kamp Esmonique 38, die inmiddels een indrukwekkende lĳst met nakomelingen heeft. Zo leverde ze
Weelder Esperanto (v. Final), de nummer-één-NVI-stier in Nederland en zĳn halfbroer Weelder Empire (v. Bravo), die op de
vĳfde plek van de NVI-lĳst staat. De nog jonge genoomstieren
krĳgen als stiervader al kansen, Esperanto tekende inmiddels
voor het vaderschap van zo’n 600 embryo’s.
Nog een volle zus uit de combinatie G-Force x Planet staat op
het testbedrĳf van Koen en Laura Nooĳen in Coevorden. Jaap
Veldhuisen, foktechnisch specialist bĳ CRV, omschrĳft de hoogdrachtige tweedekalfskoe als een koe met een klokgaaf exterieur, super achteruier en beste benen. ‘Ze staat droog, anders
had ze goede papieren voor de dochtergroep van G-Force tĳdens de NRM.’

Nummer één vrouwelijk
Ook in de vrouwelĳke lĳn bewĳst Esmonique 38 dat ze de fokkracht van de familie door kan geven. ‘De nummer één vrouwelĳke dieren op basis van de CRV-index – de NVI met wat
andere wegingen, inclusief klauwgezondheid, melksnelheid en
ketose – in Nederland komt ook uit de Esmoniques’, vertelt
Veldhuisen. Het gaat om een Bouw Finder x Commander x
G-Force en ze scoort 399 NVI. ‘Het is uniek dat zowel de num-

Koepon McC Esmonique 5
(v. McCutchen)

mer één vrouwelĳk als de nummer één mannelĳk uit dezelfde
koefamilie komt.’
Esmonique 38 is in de Weelderstal – waar de teller voor de
Esmoniques inmiddels op 100 staat – een bĳzondere koe. ‘Een
robuuste G-Force’, aldus dochter Sanne, die haar vader met
raad en daad bĳstaat in de fokkerĳ. Met G-Force x Planet zou je
op papier aan wat lichte koeien denken, maar niet in het geval
van de Esmoniques. ‘Ze hebben optimale afmetingen, zĳn laatrĳp en groeien goed door’, bevestigt Sanne, die aangeeft dat
drie kwart van de veestapel inmiddels uit Esmoniques bestaat.
‘In hun tweede lactatie produceren ze gemakkelĳk meer melk,
zwaren ze uit en krĳgen ze balans.’ Koeien dus met goede gehalten en beste uiers, typeert vader Peter. ‘Het zĳn bovendien
pittige koeien. Naast het melkveebedrĳf hebben we ook nog
5000 nertsen, aan de koeien doen we relatief weinig. Ze moeten zichzelf redden en dat lukt de Esmoniques heel goed.’

Vergelijkbaar met Renate
Esmonique 38 werd niet alleen als pink, maar ook als melkgevende vaars en als tweedekalfskoe gespoeld voor het fokprogramma van CRV, uniek in deze tĳd van fokkerĳsnelheid. In
november zal ‘Sproet’, zoals ze in huize Van de Kamp wordt
genoemd, voor de derde keer kalven. Dankzĳ prima spoel- en
opu-resultaten leverde ze 357 embryo’s. ‘Esmonique zou het
Etazon Renate in aantallen embryo’s nog moeilĳk hebben gemaakt als ze in dezelfde tĳd had geleefd’, zegt Veldhuisen als
vergelĳking. Hĳ trekt de lĳn ook door naar de nakomelingen
van haar G-Forcedochter. ‘Veel embryo’s hebben op de Delta
Satelliet-bedrĳven voor beste koeien gezorgd en meerdere nakomelingen zĳn de nucleus van CRV ingestroomd. De fokkerĳ
van de Esmoniques verspreidt zich als een olievlek.’
CRV had nog twee McCutchentelgen, een Commander- en een
Supershotdochter onder contract. Een Lowlands Placidpink uit
de G-Force bĳ de familie Van de Kamp leverde onlangs embryo’s
en een Molenkamp Boltvaars (zonder rf) krĳgt via ivp opnieuw
kansen. CRV heeft nog dochters van Final, Topgear, Chuck, Bolt
en Supershot op stal. Kortom: de familie zal nog volop van zich
laten horen, voorspelt Veldhuisen. ‘Zeven generaties na Esmeralda is de familie weer helemaal terug op het toneel.’ l
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