DIERREPORTAGE EMERAUDE

Zeven excellenten
voor Emeraude

Zelf geniet ze intussen van haar pensioen. Maar de nazaten van de dertien
jaar oude Emeraude roeren zich nadrukkelijk, zowel in binnen- als in
buitenland. Zeven excellente dochters heeft de Goldwyndochter van JK Eder
Holsteins en Diamond Genetics inmiddels in vier verschillende landen.
TEKST INGE VAN DRIE

Carf Emeraude
(Goldwyn x Shottle),
91 punten. Levensproductie:
95.230 kg melk,
3,95% vet en 3,39% eiwit
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ver gebrek aan aandacht heeft ze niet te
klagen. Van internationale bezoekers tot passerende dorpsbewoners: ze werpen allemaal
graag een blik op Emeraude. ‘En regelmatig komt er
ook een fototoestel tevoorschijn’, vertelt Jan Kolff.

In haar wei, grenzend aan het erf van de familie
Kolff, is de dertienjarige Goldwyndochter een
ware blikvanger. ‘Vroeger zag je in de VS nog wel
eens zo’n oude stamkoe. Maar tegenwoordig zie
je dat bijna niet meer. Emeraude is echt een uitzon-
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dering. Zo lang het kan, mag ze blĳven lopen’, geeft
Kolff aan.
Zowel ’s zomers als ’s winters is ze buiten, ’s nachts
verblĳft ze in haar eigen strohok. ‘Als ze vier dagen
per jaar de hele dag binnen is, houdt het wel op.’
Emeraude fungeert als levend reclamebord voor
JK Eder Holsteins. Ook al is ze inmiddels met pensioen na een levensproductie van 95.230 kg melk met
3,95% vet en 3,39% eiwit, nog steeds is er vraag naar
haar embryo’s. Die produceerde ze altĳd gul. Alleen
al de eerste zes spoelingen leverden in totaal 150
embryo’s op. ‘Spoelen is nu verleden tĳd, maar af en
toe prikken we nog eicellen aan. Ze heeft zelfs een
keer een sessie met 92 eicellen gehad’, vertelt Kolff,
die Emeraude zĳn beste aankoop ooit noemt. ‘De
kwaliteit van de koe, haar stamboom, haar melkproductie, de keuringsresultaten van haarzelf en van
haar nakomelingen en het feit dat ze goed spoelt:
dat versterkt elkaar allemaal.’

Liefde op het eerste gezicht
De fokker uit Woudrichem kan zich nog goed herinneren dat hĳ Carf Emeraude (Goldwyn x Shottle),
zoals ze voluit heet, voor het eerst zag. ‘Dat was op
de Space in Frankrĳk in 2011’, vertelt Kolff. ‘Emeraude had daar de vaarzentitel gewonnen, net als
eerder dat jaar op de Franse nationale show. Het was
liefde op het eerste gezicht.’
Kolff viel voor de uitstraling, het ras en het melktype
van Emeraude, in combinatie met haar fraaie uier.
‘Kĳk maar: ook al is ze nu al dertien, je ziet nog
steeds dat ze ras heeft. En ze geeft dat ook door aan
haar nakomelingen. Die pik je er in een hok met
kalveren vaak zo tussenuit’, geeft Kolff aan.
Ook de koefamilie waaruit Emeraude afkomstig is,
maakte de aankoop interessant voor Kolff. ‘Ze komt
uit een familie met tien generaties op rĳ tussen de
87 en 94 punten. Uit dezelfde familie komt Amarante, de Shottledochter die in Frankrĳk twee keer
koe van het jaar is geworden.’
Hoewel er Italiaanse en Spaanse kapers op de kust
waren, slaagde Kolff er samen met Diamond Genetics
in om de Goldwyndochter naar Nederland te halen.
Daar ontpopte Emeraude zich tot een prima melkproducente. ‘Ze piekte in haar lĳsten op dik 60 kg
melk bĳ tweemaal daags melken.’ In haar tweede
lĳst produceerde ze 19.064 kg melk met 4,06% vet
en 3,25% eiwit in 458 dagen.

er weliswaar niet, maar als fokkoe bleek ze het nodige in haar mars te hebben. Intussen heeft ze zeven
excellente dochters van vier verschillende vaders:
twee Doormans in Nederland, een Aftershock in
België, drie Epics in Engeland en een Atwooddochter
in Denemarken. ‘Ze schĳnt in Europa de enige levende koe te zĳn met zoveel excellente dochters’,
geeft Kolff aan.

Nazaten nemen keuringsstokje over
Op keuringen namen nazaten van Emeraude het
stokje over van hun moeder. Zoals de met 92 punten
ingeschreven Doormandochter JK DG Esmeralda, die
als rubriekswinnares op de NRM, reservekampioene
vaarzen op de HHH-show en EK-deelneemster veelvuldig van zich liet horen. Van recenter datum is het
dit voorjaar behaalde algemeen kampioenschap op
de UK Dairy Expo in Carlisle voor Riverdane Doorman Elke, eigen aan de eerdergenoemde Mark en
Sue Nutsford. Deze rechtstreekse nazaat van Emeraude – en dus een volle zus van Esmeralda – kreeg
begin mei de voor een Britse vierjarige maximale
score van 89 punten.
Rechtstreekse nakomelingen van Emeraude worden
nog steeds geboren. Zo heeft Kolff zelf nog een twee
maanden oude Chiefdochter uit Emeraude. ‘Alleen
al in Nederland en Engeland heeft ze meer dan vĳftig
rechtstreekse nakomelingen’, zegt Kolff. Maar de
invloed van Emeraude beperkt zich niet tot alleen
directe nazaten. Kleindochters, achterkleindochters
en zelfs bet-achterkleindochters maken inmiddels
hun opwachting. Een goed voorbeeld daarvan is
JK Eder DG Carmen 5 (v. Dylan), die in april als vaars
het algemeen kampioenschap won op de uitgestelde
wintershow in Middenmeer. De Dylandochter, die
kort na haar overwinning 89 punten kreeg, stamt via
dochters van Solomon, Atwood en Doorman uit Emeraude. Kolff verkocht haar als vaars aan Marcel van
der Eĳk. ‘Of ik daar spĳt van heb? Helemaal niet. Het
is ook mooi om te zien dat andere veehouders succes
hebben met de nafok van Emeraude. Betere reclame
kunnen we ons niet wensen.’ l

Drie keer bij laatste vijf van Nederland
Meer nog sprong haar exterieur in het oog. De geboren Française kreeg kort na haar aankomst 89 punten als vaars en vervolgde haar al in Frankrĳk gestarte keuringscarrière. Drie keer nam ze deel op
nationaal niveau: twee keer op de HHH-show en één
keer op de NRM. ‘Alle drie keer scoorde ze 1a en was
ze bĳ de laatste vĳf van Nederland’, geeft Kolff aan.
Ook op kleinere keuringen in Beesd, Etten-Leur en
Noordeloos gooide de zwarte Goldwyndochter hoge
ogen. Amper vier jaar oud kreeg ze al 91 punten
voor exterieur, met daarbĳ 93 punten voor frame
en 92 punten voor type.
Na haar keuringsloopbaan groeide Emeraude uit
tot een stammoeder van formaat. Ki-interesse was

Video: Emeraude
Veeteelt laat in een video eigenaar Jan Kolff aan
het woord over de dertien jaar oude Goldwyntelg.

Bekijk de film op veeteelt.nl
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