
Adolf Langhout: ‘Genetica 
kan het verschil maken 
tussen een goede en een 
beste koe’
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Roxy, Dellia, August en Barbie. Niet voor niets zijn de em-
bryo’s die de hoofdprijs vormen van de Veeteeltkerstquiz 

2015, afkomstig uit deze bewezen Amerikaanse koefamilies. 
Voor aanbieder Adolf Langhout is Amerika namelijk hét land 
waar de koefamilies aanwezig zijn die een stempel drukken 
op de internationale fokkerij. ‘Goede koefamilies komen altijd 
weer bovendrijven, ook in het huidige genoomtijdperk’, stelt 
Adolf Langhout, eigenaar van ALH Genetics in Damwoude.
De 46-jarige Langhout is al 26 jaar actief in de handel met top-
vee. Hij zorgde er via embryo-import voor dat er tal van naza-
ten uit Amerikaanse koefamilies in de Nederlandse stallen  
lopen. ‘Nederland is een topfokkerijland. Als we foktechnisch 
interessant willen blijven, dan moeten we blijven investeren in 
koefamilies vanuit Noord-Amerika’, zo stelt Langhout. 

Passende combinaties aan de basis
De opkomst van genomic selection veranderde volgens Lang-
hout niet veel aan zijn werkwijze. ‘Ik blijf zoeken naar de beste 
dieren met goede stambomen en ik probeer nog altijd zorgvul-
dig de combinaties te maken.’ 
Maar ook bij Langhout zijn veel embryo’s momenteel afkom-
stig van pinken. ‘Dat was in het verleden nauwelijks anders’, 
nuanceert hij. ‘Regancrest Durham Barbie pikte ik als pink er 
ook al uit, waardoor we al op jonge leeftijd met haar aan het 
werk gingen.’ 
Langhout noemt genomics juist een geweldig nieuw instru-
ment dat niet alleen meerwaarde biedt voor topfokkers, maar 

juist ook voor commerciële melk-
veebedrijven. ‘De betrouwbaar-
heid van de Amerikaanse ge-
noomtest bij koeien voor lineaire 
kenmerken, maar ook voor 
vruchtbaarheid en celgetal is 
groot. In de praktijk kloppen de 
cijfers nagenoeg altijd en daar 
kun je, juist als commercieel be-
drijf, mee aan de slag door bij de 
pinken te gaan selecteren. Ik ga 
zelf ook zo te werk. Wanneer de 
genoomfokwaarde van een dier 
voor celgetal hoger is dan 3,00, 
dan moet je opletten of je wel ver-
der wilt werken met zo’n dier.’ 

Volgens Langhout heeft genomic selection ervoor gezorgd dat 
fokkerij op grote bedrijven weer bespreekbaar is geworden. 
‘Natuurlijk zijn voeding, huisvesting en koecomfort belang-
rijk. Maar als die op orde zijn, kan genetica het verschil maken 
tussen een goede koe en een beste koe. De rol van genetica 
wordt nog veel te vaak onderschat’, vindt Langhout. En fokke-
rij werkt volgens hem inspirerend. ‘Het is leuk om met fokkerij 
bezig te zijn. Fokkerij is het schuim op het bier.’ 
Het is een mooie uitspraak die de puzzelaars van de Veeteelt-
kerstquiz vast nog meer motiveert om op zoek te gaan naar de 
vijftien juiste antwoorden. l
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Vaarskalf met unieke 
vader Delta 1427

Genoomtopper uit 
ijzersterke families

‘De nieuwe O Man, maar dan met betere 
uiers.’ Zo noemt Adolf Langhout Mount-
field Dc Mogul, die tekent voor het va-
derschap van een embryo uit Future 
Dream Snowman Darina. Het gaat om 
een embryo geproduceerd met gesekst 
sperma, waardoor bij dracht een vaars-
kalf verzekerd is. Snowmandochter  
Darina kreeg inmiddels als vaars al 88  
punten.
Darina’s moeder HBC Goldwyn Day-
dream behaalde op haar beurt het reser-
vekampioenschap vaarzen tijdens de 
NRM van 2012. Haar grootmoeder Shot-
tle Daydream verkocht Langhout tijdens 
de Tulip Sale aan Schep Holsteins. 

Als er volgens Adolf Langhout een koefa-
milie is die bewezen heeft over een lange 
adem te beschikken, dan is dat wel de 
familie van D-R-A August. ‘Dieren uit 
deze koefamilie hebben altijd goede ui-
ers, zelfs bij hoge levensproducties blij-
ven de uiers boven de hak.’ 
Het kalf in wording is een vaarskalf 
dankzij gesekst sperma van Armani RC 
en voert driedubbele Augustgenen. Zo-
wel vader Armani (Goldwyn x Apple) als 
moeder Zeedieker Advent S Rose als 
grootvader Advent vinden hun oor-
sprong in August. Rose is een volle zus 
van algemeen kampioene roodbont 
HHH-show 2014: Zeedieker Roseanne. 

Het embryo uit de combinatie Eraser P 
en ALH Doriena RC P is een voorbeeld 
van een nieuwe fokkerijrichting. Er is 
een kans dat het kalf uit deze combina-
tie homozygoot is voor het hoornloos-
heidsgen. ‘De opmars van hoornloosheid 
is een feit, maar het gaat nog niet zo 
hard als iedereen denkt’, aldus Lang-
hout. ‘De genetica kan vanwege de klei-
ne populatie het niveau van de gehoorn-
de holsteins nog niet halen. Dat heeft 
tijd nodig.’ De overgrootmoeder van het 
embryo is niemand minder dan Scienti-
fic Debutante Rae. Mocht er een stierkalf 
worden geboren, dan is ALH geïnteres-
seerd.

Met 2709 GTPI is Mr Mogul Delta 1427 
de op een na hoogst beschikbare Mogul-
zoon. Delta komt vanwege zijn veteri-
naire status niet beschikbaar in Europa 
en dat maakt dit vrouwelijk embryo echt 
uniek.
Het kalf in wording stamt via Observer, 
Shottle en Goldwyn af van Durham Bar-
bie. Moeder Coyne McGarr Observer  
Barbie is ingeschreven met 86 punten. 
‘Dit is bewust een vrouwelijk embryo’, 
zo vertelt Langhout. ‘Bij het investeren 
in koefamilies gaat het om goede koeien 
fokken, het verbeteren van de veestapel. 
Het leveren van stieren aan de ki is bij-
zaak.’

Het embryo met de hoogste verwach-
tingswaarde voor GTPI is afkomstig van 
de combinatie Cookiecutter Supersire 
Have en Seagulbay Silver. Met de pink 
Have (halfzuster van populaire stiermoe-
der Cookiecutter Halogen) en de hoge 
genoomstier Silver (2683 GTPI) is hier 
echt sprake van een snel generatie-inter-
val.
Maar volgens Langhout is het te kort 
door de bocht om te stellen dat het hier 
enkel gaat om hoge indexen. ‘Zowel aan 
vaderszijde als aan moederszijde zit een 
ijzersterke koefamilie. De koefamilies 
blijven de basis vormen voor het slagen 
van een paring.’ 

K E R S T Q U I Z E M B R Y O ’ S

Embryo’s uit Noord-Amerikaanse koefamilies 
vormen de hoofdprijs van de Veeteeltkerstquiz  

Topembryo’s voor 
winnaar kerstquiz
De Veeteeltkerstquiz heeft ook dit jaar een prachtige hoofdprijs. 

Degene die de vijftien vragen goed invult, maakt kans om naza-

ten van vermaarde Noord-Amerikaanse koefamilies in zijn stal te 

krijgen. Aanbieder Adolf Langhout heeft bewust vrouwelijke em-

bryo’s in het prijzenpakket gestopt. ‘Bij het investeren in fokkerij 

gaat het om goede koeien fokken. Ki-stieren leveren is bijzaak.’
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