KOEFAMILIE LUCKY SHOT

Geluk in huis met

Lucky Shotfamilie

Het prefix Het Meer is inmiddels bekend in de fokkerijwereld, met
Het Meer Sunny Dream, Bali en Bravo. Uit deze koefamilie van familie
Giesen komen ook de stieren Delta Topgear en via Livington de
roodbonte Delta Jacuzzi. Ze stammen allemaal af van Lucky Shot 3400.
TEKST GRIETJE DE VRIES

F
Lucky Shot 3400,
stammoeder van de
Lucky Shotfamilie

okkerĳ is geluk hebben, volgens Rob, Frans en
Gerard Giesen uit Angeren. En geluk hadden ze
met de aankoop van Shottledochter Lucky Shot
3400. Ze kochten haar als kalf in 2005 via dierenarts en
et-specialist Lenk van Zandwĳk van de familie Van Beek
uit Oosterhout, omdat ze wat kalfjes uit een andere
koefamilie wilden. ‘Ze bleek goede fokwaarden te bezitten, dus besloten we haar te spoelen’, vertelt Rob. ‘Dat
ging de eerste keren niet zo goed, maar na een kleine
aanpassing in de hormonen ging het een stuk beter.’
In totaal is de koe tien keer gespoeld met een variatie
aan stieren, zoals Atwood, Cricket, Mogul en Bowser.
Hieruit kwam ook een verscheidenheid aan stieren, die
interessant fokmateriaal bleken voor CRV en KI Kampen.

Welke goede kwaliteiten van de stieren vanuit de koefamilie komen, is volgens Gerard moeilĳk te zeggen.
‘We hebben zoveel verschillende stieren ingezet, dat het
lastig te benoemen is welke kwaliteiten vanuit de moederlĳn komen. Maar wat betreft uiergezondheid doen ze
het allemaal erg goed. Dat zien we bĳ ons in de stal ook
terug.’ Want in de stal is de invloed van Lucky Shot 3400
niet te ontkennen. Zo’n tachtig procent van de veestapel
stamt uit deze koe, wat duidelĳk aangeeft hoe enthousiast de familie Giesen over de koefamilie is. Zelf is de koe
er helaas niet meer, drie jaar geleden werd een coli-infectie haar fataal.

Kracht van de moederlijn
Van de spoelingen van Lucky Shot 3400 staan nog heel
wat dochters in de stal, zoals twee volle Atwoodzussen,
Lucky Shot 6 en 8. Lucky Shot 6 is de moeder van de stieren Het Meer Bali en Het Meer Sunny Dream. Volgens
Gerard zĳn het beide topkoeien, nummer 6 is ingeschreven met 90 punten en heeft tot nu toe 70.000 kg gegeven
en nummer 8 zit op een productie van 82.000 kg. ‘Het
zĳn daarnaast ontzettend grote koeien, nog groter dan
hun moeder. Van de twee Atwooddochters had alleen
nummer 6 net wat betere fokwaarden dan nummer 8,
voornamelĳk op het gebied van gehalten. Vandaar dat
alleen die koe interessant was als stiermoeder. Zĳ is inmiddels zes keer gespoeld.’
De zonen van Atwooddochter Lucky Shot 6 staan bĳ
KI Kampen op de stierenkaart. Volgens Erik Laarhuis,
fokkerĳspecialist bĳ KI Kampen, is het zonder twĳfel de
koefamilie die ertoe doet bĳ de kwaliteit van de stieren
Het Meer Bali (v. Balisto) en Het Meer Sunny Dream (v.
Sundance). ‘De productieprestatie van de Lucky Shotfamilie is fantastisch. Daarnaast is Lucky Shot 6 de enige
Atwooddochter in ons fokprogramma, vooral wat betreft
levensduur vonden we haar interessant.’
Bali is volgens Laarhuis een echt productiekanon met
Balisto-eigenschappen. Helaas is de stier verongelukt,
maar zĳn halfbroer Sunny Dream (v. Sundance) doet het
nog heel goed. ‘Het opmerkelĳke van Sunny Dreamdoch-
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Kees 12 (VG85)
(v. Sunny Boy)
Abtshoeve Lucky Jabot (VG87)
(v. Jabot)
Abtshoeve Lucky Jabot 2 (VG85)
(v. Cash)
Abtshoeve Lucky Addi (EX90)
(v. Addison)
Lucky Shot 3400 (VG87)
(v. Shottle)

Lucky Shot 16 (VG89)
(v. Bowser)

Lucky Shot 6 (EX90)
(v. Atwood)

Het Meer Bravo
(v. Balisto)

Het Meer Bali
(v. Balisto)

Lucky Shot 11 (VG89)
(v. Brilliant)
Het Meer Cortez
(v. Danno)

Het Meer Sunny Dream
(v. Sundance)

Het Meer Penstate
(v. Penley)

ters is de conditiescore. Ze hebben jaarrond dezelfde conditiescore, die niet alleen vanuit de vaderlĳn komt.’
Ook via andere dochters van Lucky Shot 3400 zĳn er goede stieren uit de familie voortgekomen. Zo is Lucky Shot
23 (v. Mogul) ingeschreven met 86 punten, de moeder van
CRV-stier Het Meer Livington (v. Malcolm). Op zĳn beurt is
hĳ de vader van Delta Jacuzzi, waarmee de koefamilie ook
invloedrĳk is bĳ roodbont.
‘We willen graag voorop blĳven, zo doen we veel outcross
en werken we met hoornloze stieren. In dit geval probeerden we een stier met roodbontfactor en dat pakte heel
goed uit. Als Livington geen roodbontfactor had gehad,
dan was hĳ nooit interessant geweest’, denkt Rob Giesen.

Lucky Shot 23 (VG86)
(v. Mogul)

Delta Lorely (AV84)
(v. Cricket)

Het Meer Livington
(v. Malcolm)

Delta Lailey (VG86)
(v. Solero)

Delta Jacuzzi

Delta Topgear
(v. Big Malki)

Volgens Marcel Fox, foktechnicus bĳ CRV, is de aanpak
van Giesen om veel verschillende stieren in te zetten op
de Lucky Shots een van de redenen dat er zoveel interessante stieren uit zĳn gekomen. ‘De familie Giesen probeert makkelĳk nieuwe dingen uit en is ook enthousiast
om er wat van te maken. Het begint met een goede koe-

familie, maar daarna is het zaak om goed de kansen te
spreiden door de juiste stieren te kiezen.’
Een goede stierkeuze deed Giesen ook bĳ Het Meer Bravo,
Balistozoon van Lucky Shot 16 (v. Bowser). De Bowserdochter was laatrĳp en kreeg 89 punten. ‘We konden toen
al vroeg rietjes van Balisto krĳgen, die we inzetten bĳ
Lucky Shot 16. Daaruit kwam Bravo, die interessant was
voor CRV, omdat het zo’n vroege Balistozoon was’, vertelt
Rob. Een andere stier die het goed doet, is Delta Topgear
(v. Big Malki), een kleinzoon van Delta Lorely (v. Cricket)
die als embryo is verkocht aan CRV. Zĳ is een volle zus
van Lucky Shot 3. De invloed van de Lucky Shotfamilie
beperkt zich overigens niet tot de familielĳn van Lucky
Shot 3400. Delta Lucifer, een van de meestgebruikte
dochtergeteste stieren van Nederland momenteel, stamt
af van de moeder van Lucky Shot 3400, Abtshoeve Lucky
Addi (v. Addison).
Het is voor Gerard de hobby om de gok te nemen met
bepaalde stieren die een specifiek kenmerk hebben, zoals
roodfactor of hoornloosheid. ‘Soms valt het muntje op de
goede kant, en dat is de aardigheid van fokkerĳ.’ l

Lucky Shot 16 (v. Bowser), moeder van Het Meer Bravo

Lucky Shot 23 (v. Mogul), grootmoeder van Jacuzzi

Het muntje op de goede kant
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