DIERREPORTAGE ROSEANNA EN ROSIE

Excellente
familie breidt
langzaam uit

Een exterieurscore van 93 punten is zeker bij
roodbont bijzonder, maar twee generaties
met dat puntenaantal is uniek. Roseanna en
Rosie van familie Wijnker uit Avenhorn
leverden afgelopen winter die prestatie.
Een profiel van de nazaten van de
vermaarde D-R-A August.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

Z

es roodbonten telde de veestapel van de van origine zwartbontfokkers Jacob Wĳnker en Ina van
Ark in Avenhorn in december 2017. Drie daarvan
namen ze mee naar de HHH-show, waarmee ze voor
het tweede jaar de beste roodbonte bedrĳfscollectie samenstelden en ook nog eens twee kampioenstitels in de
wacht sleepten.
Moeder Zeedieker Roseanna en dochter Future Dream H.
Rosie maakten onderdeel uit van die winnende bedrĳfsgroep, waarna Rosie ook de seniorentitel veroverde. ‘Het
is dat Roseanna tussen de keuring in Opmeer en de
HHH-show een heel pĳnlĳke en langdurige ontsteking in
haar staart heeft gehad, waardoor ze net niet op tĳd in
de ultieme keuringsconditie was. Maar anders hadden
moeder en dochter het elkaar individueel nog lastig
gemaakt’, garandeert een trotse Jacob Wĳnker.
Roseanna had in augustus 2017 al met overmacht het
algemeen kampioenschap gewonnen op de Landbouwshow in Opmeer. Een maand later beoordeelden de stamboekinspecteurs het exterieur van de tien jaar oude
Adventdochter met 93 punten. Kort na de HHH-show
volgde datzelfde puntenaantal voor Rosie, een unicum.

Begonnen met 86 punten
Vanuit een stuk liefhebberĳ koopt Wĳnker sinds vĳftien
jaar af en toe eens wat topgenetica aan. ‘Zo kregen we
ook de mogelĳkheid om Roseanna als drachtige pink
van ALH Genetics te kopen. De Augustfamilie die achter
Roseanna zit, had wereldwĳd al veel fokkerĳ laten zien,
dat gaf vertrouwen.’
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Roseanna ontwikkelde zich in Avenhorn tot een laatrĳpe
vaars, die eerst met 86 en later in de lactatie met 87
punten werd ingeschreven. ‘Die lĳn trok ze door. Ieder
jaar werd ze een beetje beter. Naast die laatrĳpheid heeft
ze een spectaculair beste uier, waar veel melk in kan, die
alleen maar breder wordt en toch soepel blĳft’, vertelt
Wĳnker enthousiast. Roseanna kwam tot nu toe in 2391
dagen tot een levensproductie van 79.253 kg melk met
4,56% vet en 3,45% eiwit. De melkveehouders namen de
Adventdochter mee naar bĳna iedere keuring die ze
bezochten. Onder andere twee dagkampioenschappen
op de HHH-show haalde ze binnen en ze nam ook nog
eens twee keer deel aan het EK in Fribourg en Colmar.

Derdeklasembryo
Door haar keuringssuccessen en achterliggende showfamilie spoelde Wĳnker Roseanna zeker tien keer, maar
een succes werd dat niet. ‘Rosie is het enige kalf dat de
spoelingen hebben opgeleverd. Ze werd geboren uit een
spoeling die resulteerde in vier derdeklasembryo’s.’
Uit een van de vier natuurlĳke drachten werd nog wel
een Armanidochter geboren, die op haar beurt wel
spoelt, maar niet helemaal het exterieurniveau haalt
van Roseanna en Rosie.
‘Als vaars kalfde Rosie te vroeg en ook de opstart van de
tweede lactatie verliep moeizaam. Vandaar haar matige
eerste lĳsten’, verklaart Wĳnker. In de derde en vierde
lactatie ontwikkelde Rosie zich goed door. ‘Roseanna
is echt een balansrĳke melkkoe, maar Rosie heeft nog
net even iets meer stĳl dan haar moeder. Ze heeft meer
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Links moeder Zeedieker Roseanna en
rechts dochter Future Dream H. Rosie

upstanding en een werkelĳk kaarsrechte bovenlĳn.’
Een favoriet kiezen wil Jacob Wĳnker niet. ‘Met Roseanna
hebben we gewoon al heel veel meegemaakt. Als we naar
een keuring gaan, is ze er bĳna altĳd bĳ. Het is een heel
makkelĳke koe in het gebruik en op de keuring valt ze
nooit tegen. Maar misschien wordt Rosie wel veel beter’,
klinkt Wĳnker met een glimlach. De Jotandochter produceerde deze vierde lĳst in 320 dagen al 12.347 kg melk
met 4,27% vet en 3,23% eiwit.

Drie keer Augustfamilie
Met Rosie is maar liefst de negende generatie excellent
een feit. ‘We gaan ons best doen voor een tiende generatie, maar van Rosie, die ook slecht spoelt, hebben we nog
geen nafok.’ De fokkers hopen dat beide koeien nu
drachtig zĳn van hun vĳfde kalf en denken erover om ze
daarna in te gaan zetten voor ivp.
In de foklĳn zit de vermaarde Augustfamilie vanaf diverse kanten (zie stamboom). Niet alleen de moederlĳn
voert terug op D-R-A August, ook Advent en Jotan stammen uit die familie. ‘Binnen roodbont waren er niet veel
mogelĳkheden. Als je zocht naar een complete koe waarbĳ exterieur de boventoon voert, kwam je uit bĳ stieren
uit deze familie, zoals Jotan’, verklaart Wĳnker.
Op de vraag wat hĳ nog verbeteren wil aan de roodbonten, klinkt het: ‘Niet zozeer de productie, want allebei
hebben ze veel baat gehad bĳ de overstap naar de robot.
Voor de laatste show zouden ze alleen in uitstraling nog
wat vrouwelĳker en melkrĳker mogen zĳn. Maar de
laatrĳpheid en de fenomenale uiers zĳn uitzonderlĳk.’ l

D-R-A August EX 96
(v. Marquis King)
Augys Rose Regal EX 90
(v. Regal)
Clover-Mist Regina EX 92
(v. Jubilant)
Sellcrest T Roseanne-red EX 93
(v. Triple Threat)

Clover-Mist Augy Star EX 94
(v. Jubilant)

Buckhorn Acres Srose EX 92
(v. September Storm)

Clover-Mist Alisha EX 93
(v. Prelude)

Zeedieker Roseanna EX 93
(v. Advent)

Kamps-Hollow Altitude EX 95
(v. Durham)

Future Dream H. Rosie EX 93 KHW Kite Advent
(v. Jotan)
(v. Kite)

KHW Regiment Apple EX 96
(v. Regiment)

Jotan
(v. Jordan)

De ontwikkeling tot 93 puntenkoe
In een filmpje dat Veeteelt over Roseanna en Rosie maakte,
is onder andere te zien hoe Roseanna zich ontwikkelt van
vaars met 86 punten tot een ruim excellente, oudere koe.

Bekijk de film op veeteelt.nl
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