KOEFAMILIE HORST LIZA

Horst Libero (Liza 173 x Deluxe P)

Horst Allard rf (Liza 173 x Hunter)

Horst Pascal (Liza 173 x Glorious)

Gehalten als bonus
bij de Horst Lizafamilie

Drie zonen op de stierenkaart. In het genoomtijdperk is het een
prestatie van formaat waarvoor Horst Liza 173 tekent. Bijzonder is
dat de fraaie Fidelitydochter zowel bij rood- als bij zwartbont laat
zien dat ze echte gehalteverevers nalaat.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

W

illiam Nillesen moet het nummer even opzoeken in zĳn smartphone. ‘Liza 244, dat is het
laatste kalf uit de Lizafamilie. En veertig jaar
geleden zĳn we bĳ Liza nummer 1 begonnen.’ De melkveehouder uit Groesbeek spreekt zich met enig ontzag
uit over de koefamilie die zĳn ouders Marga en Martien
in 1980 aankochten. De koefamilie is inmiddels, samen
met de Maisteinkoefamilie, de meest voorkomende familie in de 170-koppige melkveestapel. Beide koefamilies
brachten al fokstieren voort, waarbĳ momenteel Horst
Liza 173 een bĳzondere rol vervult. Niet minder dan drie
stieren met melkgevende dochters staan er van de Fidelitydochter op de CRV-stierenkaart: Horst Allard rf bĳ
zwartbont en Horst Pascal en Horst Libero bĳ roodbont.
En alle drie zĳn het stieren met hoge gehalten.

Zowel bij rood als bij zwart
‘We discrimineren hier in de stal niet, we gebruiken
zowel rood- als zwartbonte stieren’, zo grapt Martien,
waarmee hĳ verwĳst naar het succes van Liza 173 bĳ
zowel rood- als zwartbont. ‘Je ziet dat ook terug in de
stamboom: de Lizafamilie startte met 100 procent mrĳbloed, maar heeft in haar afstamming zowel roodbonte
als zwartbonte holsteinstieren.’
Sunny Boy was de eerste zwartbonte stier die massaal
ingezet werd op de toen roodbonte veestapel bĳ Nillesen.
‘We hebben wel dertig dochters van hem gemolken’, zo
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haalt Martien herinneringen op. Horst Liza 76 was zo’n
hoogproductieve Sunny Boydochter. Haar Labelledochter
Horst Liza 83 had de roodbontfactor en een combinatie
met Andries leverde de stier Horst Liandri op. Liza 83
werd vanwege een coli-infectie vroegtĳdig afgevoerd,
waardoor haar levensproductie stokte op 25.000 kg
melk, maar wel met 4,95 % vet en 3,61% eiwit. Ook in
de volgende Lizageneraties, via vaders als Vero Piramide,
Rubens en Paramount, bleven de gehalten hoog. ‘We
hebben vooral op Inet gefokt en zĳn altĳd alert geweest
op te extreem lage gehalten. Maar we proberen vooral
een complete koe te fokken’, aldus William. Toch lĳken
de hoge gehalten een echte familie-eigenschap, waarbĳ
Liza 173 de kroon spant. De Fidelitynazaat produceerde
in vier lĳsten 48.427 kg melk met 5,22% vet en 4,20%
eiwit. ‘Op een gegeven moment was ze zelfs de pink met
de hoogste NVI-fokwaarde op basis van genomics. Ook in
de genoomfokwaarden kwamen die hoge gehalten naar
voren’, aldus Martien. Ki-interesse bleef dan ook niet uit,
maar een heel goede spoelkoe bleek Liza 173 niet. Vooral
zelf had Nillesen geen geluk. Van de eerste vĳftien kalveren die waren geboren, waren er slechts twee vrouwelĳk.

Onder de indruk van Liza 173
Vanuit de pinkenspoeling hadden Horst Allard rf (v. Cookiecutter Hunter) en Horst Pascal (v. De Volmer Glorious)
hoge genoomfokwaarden; CRV zette beide in als InSire-
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stier. Met het aan de melk komen van Liza 173 werden
haar genoomfokwaarden bevestigd, waardoor CRV haar
opnieuw benutte met onder andere Veneriete Deluxe P.
Het resulteerde in de inzet van Horst Libero en ook hĳ
bleek een prima gehaltevererver.
Liza 173 lĳkt haar hoge gehalten in mannelĳke lĳn sterk
door te geven, maar ze was niet alleen vanwege haar
hoge productiefokwaarde een gewilde stiermoeder. Ook
haar fraaie exterieur was aansprekend. Ze kreeg 88 punten, met 89 punten voor het beenwerk. ‘Liza 173 overtrof als vaars de verwachtingen’, zo vertelt Marcel Fox,
coördinator bĳ CRV van het Delta-fokprogramma. ‘Ze
had extreme gehalten en was bovendien een sterke vaars
met een sublieme uier en fantastische benen.’
Elke bezoeker in de stal was wel onder de indruk van
Liza 173, vertelt Martien. ‘Het was een fĳne koe die nog
jaren had meegekund, maar helaas kreeg ze last van een
acute pensstoring waar ze nooit meer van herstelde.’
Een volle zus van Horst Libero kwam via het Delta Satelliet-programma van CRV in de stal bĳ Henk van de Westeringh uit Heteren. ‘We zochten destĳds embryo’s uit
combinaties met hoog eiwit, het hoornloosheidsgen en
roodbont’, vertelt Van de Westeringh. ‘Maar al die kenmerken verenigd in één kalf is net niet gelukt.’ Van de
Westeringh kreeg vier embryo’s uit de combinatie Liza
173 x Deluxe P. Dat resulteerde in een zwartbont stierkalf, de roodbonte Horst Libero en het roodbonte vaarskalf De Steeg Liza. ‘Liza is eigenlĳk een complete koe
waar ik geen omkĳken naar heb. In frame mocht ze wat
zwaarder zĳn, maar ze is heel sterk in uier en benen.’
De Steeg Liza is recent begonnen aan haar derde lĳst en
produceerde tot nu toe 25.833 kg melk met 4,89% vet en
3,74% eiwit. ‘Ze scoort gemiddeld 117 lactatiewaarde en
is alleen maar fraaier geworden. Ze is nu meer waard
dan de 84 punten die ze als vaars kreeg.’

Allround koeien voor robotbedrijven
In de stal van Nillesen zĳn het vooral de zonen van Liza
173 die voor haar rechtstreekse erfenis moeten zorgen.
De drie robots melken bĳ Nillesen een aantal Pascaldochters met een gemiddelde lacatiewaarde die het prima doen. ‘Machtige koeien die echt uitdiepen’, zo beschrĳft Martien. Ook zĳn er nog zes dochters van een
Snowfeverzoon uit Liza 173 die Nillesen zelf inzette en
Horst Liza 173 (v. Fidelity) heeft drie zonen op de stierenkaart
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zĳ scoren zelfs een gemiddelde lactatiewaarde van 113.
In de vrouwelĳke lĳn zĳn er nog melkgevende dochters
van Riverboy, Sundance, Award en Hunter en er is nog
een Browningpink. Hun genoomfokwaarden en de eigen
prestaties leidden vooralsnog niet tot nieuwe ki-interesse. Dat ligt niet aan de bedrĳfsproductie, die momenteel
rond de 12.000 kg melk met 4,30% vet en 3,55% eiwit
ligt. ‘We voeren goede kwaliteit ruwvoer, waardoor koeien gezond zĳn en een goed saldo halen. Koeien die gezond zĳn, presteren goed en geven ook goede gehalten’,
vertelt William, die een aantal jaren als voervertegenwoordiger werkte. De aandacht voor gehalten op het
bedrĳf is weer aangetrokken als gevolg van de fosfaatwetgeving. Tussen de gebruikte genoomstieren met een
positieve gehaltevererving staan dan ook Allard en Libero. ‘Liza’s zĳn gewoon allround koeien die goed passen op een robotbedrĳf zoals dat van ons’, zo besluit
William. ‘Ze hebben een prima productie met goede
uiers en benen. Die gehalten zĳn een mooie bonus.’ l
Horst Liza 155, de Paramountmoeder van Liza 173, kreeg 85 punten
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