KOEFAMILIE DROUNER AIKO’S

Aiko’s scoren

in keuringsring en indexlijst
In keuringsringen en Interbull-lijsten speelden telgen uit de Drouner
Aikofamilie zich de afgelopen jaren in de kijker. Met dank aan een
degelijke Amerikaanse basis en eigenzinnige Nederlandse fokkers.
TEKST WICHERT KOOPMAN

W

at hebben allround genoomtopper Altitude,
dochtergetest exterieurkanon Rednex en internationale nieuwkomers Effektiv en August P
met elkaar gemeen? Het zijn – hoe verschillend hun
verervingspatroon ook is – alle vier stieren die hun oorsprong vinden in een stal in het Drentse Drouwenermond.
En ze hebben alle vier een moeder met de naam Aiko.
Deze zelfde naam dook in de afgelopen jaren ook regelmatig op in het (inter)nationale showcircuit. Zo maakte
Drouner Aiko 1445 in april vorig jaar indruk op de Europese show in Libramont, waar ze tweede liep in haar
rubriek. Enkele maanden later werd de met de maximale
score van 89 punten ingeschreven dochter van Pat, reservekampioene bij de vaarzen op de NRM.
Met haar optreden trad Aiko 1445 in de voetsporen van
haar moeder, de excellente Drouner AJDH Aiko 1288 (v.
Olympian), die op de NRM van 2017 als derde op tal eindigde bij de roodbonte vaarzen. In hetzelfde jaar was het
halfzus Aiko 1267 P (v. Kanu P) die op de HHH-show reservekampioene werd in de middenklasse.

Fokkerij meer dan hobby
Het verhaal van de Drouner Aiko’s begint in 2010 als
melkveehouder en fokkerijliefhebber Harm Albring op
zoek gaat naar genetisch materiaal om de basis onder zijn
koeien te verbreden. ‘Om ons bedrijf na een splitsing
Drouner DH Aiko 1445 (v. Pat), AV 89
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Drouner AJDH Aiko rf (v. Freddie), AV 87
Levensproductie: 25.000 4,90 3,81

bedrijfseconomisch toekomstbestendig te maken hadden
we jarenlang veel geïnvesteerd in grond, melkquotum en
gebouwen. We waren eraan toe om ook weer eens te
investeren in onze grootste liefhebberij, de koeien’, vertelt de veehouder die samen met zijn vrouw Karin en
kinderen Henk, Cees en Marieke een 130-tal koeien en
ruim 200 stuks jongvee en 30 fokstiertjes verzorgt.
In samenwerking met de familie Duindam van Duindam
Holsteins ging Albring op zoek naar exclusief fokmateriaal. Om de eigen veestapel te versterken. Maar ook om
een handelstak te ontwikkelen. ‘We beleven veel plezier
aan de fokkerij en het keuringscircuit. Maar het is voor
ons meer dan hobby’, benadrukt de ondernemer.

Bewezen fokkracht
Een van de duurste maar tegelijkertijd een van de rendabelste investeringen was de aankoop van een handvol
embryo’s uit KHW Goldwyn Aiko. Deze excellente Amerikaanse koe kon bogen op een diepe moederlijn van excellente koeien die terugvoert op de met 96 punten ingeschreven D-R-A August. De moeder van Goldwyn Aiko
bijvoorbeeld is de met 95 punten ingeschreven fok- en
showkoe Kamps-Hollow Altitude. Uit haar stammen de
stieren Advent rf, Acme rf en Jotan-red en KHW Regiment Apple-red, de bekende vuurrode showdiva.
Ook de stier Flevo Genetics Whatsapp – de vader van DelDrouner AJDH Aiko 1267 P (v. Kanu P), AV 90
Lopend levenstotaal: 43.200 4,20 3,68
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Kamps Hollow Altitude
(v. Durham)
KHW Kite Advent rf
(v. Kite)
Belvedere Perfect Aiko rf
(v. Freddie)
Drouner Effektiv rf
(v. Effort)

KHW Elm-Park Acme rf
(v. Talent)

KHW Fraiko rf
(v. Freddie)
Drouner Rednex-red
(v. Effort)

Drouner DH Aiko 1445-red
(v. Pat)
Drouner Biko-red
(v. Born P)

KHW Goldwyn Aiko
(v. Goldwyn)

Drouner AJDH Aiko rf
(v. Freddie)
Drouner AJDH Aiko 1288-red
(v. Olympian)

Holbra Applejax rf
(v. Superstition)
Drouner AJDH Aiko 1267 P-red
(v. Kanu P)

Drouner DH Aiko 1456 rf
(v. Charley)

Drouner K&L Aiko 1398 rf
(v. Bestboss)

Drouner Altitude-red
(v. Jacuzzi)

Drouner K&L Aiko 1557 rf
(v. Silky)

Jotan-red
(v. Jordan)

KHW Regiment Apple-red
(v. Regiment)

KHW-I Aika Baxter
(v. Baxter)

Big Apple-red
(v. Talent)

Gen-I-Beq Aikman rf
(v. Snowman)

Drouner K&L August P-red
(v. Solitair P)

ta Magister – voert terug op August, net als Gen-I-Beq
Aikman rf, de vader van MS Riverboy en Delta Fun P. ‘De
combinatie van excellent exterieur en bewezen fokkracht
in de familie van Aiko sprak ons erg aan’, motiveert Albring de aankoop. ‘In combinatie met Badger-Bluff Fanny
Freddie – destĳds een stier met hoge fokwaarden voor
productie – zagen we direct ook handelsmogelĳkheden.’
aankopen resulteerden in een vaarskalfje dat zou uitgroeien tot de stammoeder van de Drouner Aikofamilie.
Uit dezelfde spoeling werden de stieren Drouner KHW
Fraiko rf en Belvedere Perfect Aiko rf geboren. De laatste
is de vader van Delta Maiko en Elagaaster Cloud.

Variatie aan vaders
Tien jaar later lopen alleen al op het bedrĳf van de familie
Albring dertig melkgevende Aiko’s. Onder het jongvee is
het aandeel nog veel groter. ‘De kracht van de familie is
dat ze net zo gemakkelĳk een showtopper als een productietopper leveren’, verklaart Albring dit succes. Als voorbeeld wĳst hĳ op de excellente Drouner Aiko 1349 (v. Red
Rocks Effort). Ze behaalde in 2019 op de HHH-show het
reservekampioenschap in de middenklasse en tekende
als tweedekalfkoe voor een lactatiewaarde van 110.
Deze opvallende Aiko is een volle zus van de in Duitsland
doorgebroken Drouner Effektiv. En van Drouner Rednex
die bĳ KI Kampen werd ingezet. ‘Op basis van zĳn moederlĳn en merkerfokwaarden verwachtten we al dat
Rednex een exterieurtopper zou worden’, vertelt foktechnicus Dinand Vosman. ‘Maar met 114 totaal exterieur
heeft hĳ deze hoge verwachting nog overtroffen.’
Door intensief te spoelen met een brede variatie aan vaders – zowel rood als zwart en zowel topexterieur als
topproductie – wist de familie Albring de familie steeds
in beeld te houden bĳ fokkerĳorganisaties. ‘De Aiko’s
halen met hun genoomfokwaarden vaak net niet de absolute top. Maar we hebben ook zelden afzwaaiers. Dat
tekent hun kracht’, vindt de fokker, die bewust ook
hoornloosheid inbracht. Een voorbeeld hiervan is K&L August P van de Engelse ki-organisatie Cogent, die in augustus hoog debuteerde bĳ de roodbonte genoomstieren.
Henk Verhey, foktechnicus bĳ CRV volgt de Aiko’s vanaf
het eerste uur. ‘Het zĳn dieren die in hun fokwaarden
consequent hoog scoren op exterieur en ook met gezond-

heids- en duurzaamheidskenmerken zit het bĳna altĳd
goed’, vertelt hĳ.

Productie maakt allround
‘Met name voor ons roodbontprogramma hebben we
diverse stieren uit de familie benut. In combinatie met
vaders die wat extra’s brengen in productie kan de familie allrounders leveren die interessant zĳn voor een brede
groep melkveehouders’, aldus Verhey, die onder andere
doelt op Drouner Altitude (v. Jacuzzi), een zoon van de
met 88 punten ingeschreven Drouner DH Aiko 1456 (v.
DG Charley). Met 319 NVI (met 425 Inet en 109 totaal
exterieur) staat hĳ als genoomstier op de kaart bĳ CRV.
Hoewel hĳ zich realiseert dat nucleusprogramma’s en
genoomfokwaarden niet meer weg te denken zĳn uit
de hedendaagse fokkerĳ, bekĳkt Albring ze zelf met gemengde gevoelens. ‘De sterke positie van grote ki-organisaties demotiveert particuliere fokkers. Maar als wĳ niet
zo gek waren geweest om 250 euro neer te tellen voor
een rietje van DG Charley, was Drouner Altitude nooit
geboren’, geeft hĳ als voorbeeld. Om er met een lach aan
toe te voegen: ‘Gelukkig zĳn er nog eigenzinnige fokkers
die met sterke koefamilies risico’s durven nemen. Dat
blĳft nodig om het holsteinras vooruit te brengen.’ l

Video: Aiko’s in beeld
Cameraman Harrie van Leeuwen ging bij de familie
Albring op bezoek om de Aiko’s te filmen.

Bekijk de film op veeteelt.nl
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