
Alicia en Adeen: het beste zusterpaar uit de jongste Holsteingeschiedenis

Soms krijgen foto’s zoveel historische
lading, dat je bijna niet meer inziet wat het

ooit voorstelde. Hoe zullen we over twintig jaar
terugkijken op de foto van de twee volle zussen
Shoremar S Alicia EX-97 en MS Kingstead Chief
Adeen EX-94? In 2000 verbeeldde het de “All-
American Produce of Dam”. De machtige Alica,
datzelfde jaar All-American én Wereldkampioe-
ne, plus de twee jaar jongere Adeen. Alicia
werd in 2004 ingeschreven met EX-97 en kreeg
uitstekende dochters aan haar zijde (HI
04/2007). Maar pas op; noem Adeen nooit
meer de zus van... Alle tekenen wijzen erop dat
vooral dankzij haar foktalent de All-American
Produce of Dam uit 2000 zich ontpopt tot het
beste zusterpaar uit de jongste Holsteinge-
schiedenis.

bovendien een aantal VG dochters in Europa. In
de tabel staan haar vier beste dochters voor totaal
exterieur en CTPI. Adeen’s fraaiste dochter is
Amlaird Lee Alice EX-94. Zij heeft vijf excellente
volle zussen en is de derde opeenvolgende gene-
ratie met zowel EX-94 als een All-American-titel!
Alice werd in 2003 All-American Junior-Two-Year-
Old. Met 1695 CTPI heeft ze van alle Adeen-doch-
ters bovendien de op een na hoogste totaalindex.
In 2008 was Alice een van de duurst geveilde die-
ren in de VS (HI 02/2009). Voor $67.000 ging ze
tijdens de Crescentmead Dispersal als veilingtop-
per naar MilkSource in Wisconsin. Crescentmead-
A Alicia VG-89, Alice’s Goldwyn-kleindochter uit
Sherona-Hill Champ Angel VG-89 (v. Champion),
werd als een na duurste voor $35.000 verkocht
aan de Gutman Brothers in Maryland. Ze werd
gevolgd door een September uit Alice, die voor
$28.000 naar Arethusa Farm ging en een Shottle
uit Angel, die voor $27.500 vertrok naar Lorita Hol-
steins en MB-Lucky Lady Holsteins in Californië.
En om het verhaal compleet te maken; BKV Dur-
ham Donna VG-87, een Durham-halfzus van Alice,
ging tijdens dezelfde memorabele veiling voor
$34.000 naar Mike & Jill VanSchyndle in Wiscon-
sin.

AUTUMN & ALIX    
De familie van Alicia en Adeen kwam voor het
eerst breed in de publiciteit dankzij hun moeder
Aitkenbrae Starbuck Ada EX-94. De in Canada
gefokte All-American Three-Year-Old van 1990
beëindigde haar lange carrière op Coldsprings
Farm in Maryland en heeft zowel in als buiten
Noord-Amerika talrijke nakomelingen. Eén daar-

van, Riedmuellers Champion Aspen van Rinaldo
Mueller in Zwitserland en kleindochter van Shore-
mar Adele (Luke x Ada), werd in 2007 kampioene
op de Swiss’Expo. Toch zorgen de herhaaldelijke
showsuccessen van Adeen’s Amerikaanse nafok
voor het meeste opzien. Bijvoorbeeld MS Atlees
Roy Autumn VG-89 en MS Amandas Gold Alix VG-
87, twee van de zes genomineerden voor de titel
“All-American Fall Yearling in Milk” van 2008.
Beide voeren terug op Adeen’s kleindochter MD-
Delight Durham Atlee EX-92, de All-American
Senior 3-Year-Old in 2005. Dochter Autumn,
eigen aan Allyndale, J. Lloyd en M. Heath in Con-
necticut, verzilverde de nominatie en won daar-
mee voor de tweede keer in haar jonge carrière
een All-American-titel. Haar kleindochter Alix,
gefokt uit een excellente Astronomical van Atlee,
is eigen aan Nabholz Farm en Legendholm Hol-
steins. Nabholz is ook de thuisbasis van de com-
plete Exels Goldwyn Anna 13384 VG-88, een
dochter van Adeen’s hoogste CTPI-dochter,
Amlaird Lee Amber EX-91 van Exels Dairy in Cali-
fornië. Een Shottle-dochter uit Anna werd op de
Top-10 Sale 2008 voor $36.000 verkocht aan Mike
& Todd Jones in Indiana.

AL & ALAN
Met de ontluikende fokkoe MD-Delight Durham
Atlee EX-92, wier dochter Allyndale-I Goldwyn
Avery van David Clayton en Brian Polikowsky met
C$ 87.000 in 2008 de veilingtopper was van de
Canadian Convention Sale, arriveren we bij het

over. Adeen was nog zeer jong. Voordat ze als
vaars werd verkocht, leverde een pinkenspoeling
met Storm vijf dochters. Daarvan kregen MD-
Delight Strm Allison EX-91 en Strm Amberlee VG-
88, de moeder van Atlee en Atlas, op ons bedrijf
een enorme impact. Bijna 90% van onze veesta-
pel voert via vrouwelijke of mannelijke lijn terug
op Adeen. Nog nooit heb ik een nakomeling met
een matige uier hoeven aanmelken. De dochters
van Atlas hebben naast een goede uier veel stijl en
correcte benen. Momenteel gebruik ik Atlantic en
Aftershock, twee Goldwyn-zonen uit Atlee.’ Dell
fokte zelf twee Bolton-proefstieren uit Cranberry-
Mdws Lan Aloe VG-88, een Lancelot-dochter uit
Atlee’s volle zus MD-Delight Durhm Addison VG-
88. ‘Aloe is een super koe!,’ aldus Dell. Hij is niet
verrast door de superieure genomics van de
Adeen-nakomelingen. ‘Ook de eigen dekstieren
uit deze familie gaven zonder uitzondering uitste-
kende dochters. De genomics bevestigen voor mij
dat de Adeen-familie de beste is in de VS.’

LAATRIJP
Alicia en Adeen zijn respectievelijk 14 en 12 jaar
en verblijven in goede gezondheid voor ET op
TransOva Genetics in Iowa. Adeen is sinds 2000
eigen aan Kingstead Farm en Jeff Butler. Beide
deelnemers zijn met Howard Binder tevens eige-
naar van Alicia. Aan Jeff Butler de vraag of hij
onderscheid ziet in de fokprestaties? ‘Alicia en
Adeen fokken vrijwel hetzelfde, met als verschil
dat Adeen meer embryo’s produceert en wat
meer stijl vererft. Haar nafok is generatie na gene-
ratie succesvol in de showring.’ Als bewijs voor de
fokkracht van Alicia wijst Butler op haar kleind-
ochters Jauquet-Lang Shottle Ada VG-86 en Ava
VG-86, goed voor plaats 19 en 33 op de CTPI-lijst.
Vervolgens noemt hij de hoge stieren uit de nafok
van Adeen. ‘Maple-Downs-I G W Atwood, een
Goldwyn-zoon uit Durham Atlee is met +5.13
PTAT de hoogste genomics-geteste stier voor
exterieur. Deze week wordt zowel Adeen als Ali-
cia met hem gespoeld. Ik heb me voor deze lij-
nenteelt laten inspireren door de succesvolle
combinaties met het bloed van de halfbroers
Durham en Dundee.’ Volgens Butler zit er zowel
van Alicia als van Adeen fantastisch jongvee in de
pijplijn. En sinds kort informeren KI’s opnieuw
naar zonen van Adeen die in 1999 startte met
367d 16.750 lb. (7296 kg) 3.9% 3.6%. Butler:
‘Dat is typisch voor Starbuck Ada, haar dochters
Alicia en Adeen en hun nafok. In hun eerste lijst
produceren ze een gemiddelde hoeveelheid
melk met hoge gehalten. Ondertussen blijven ze
groeien om daarna beste lijsten te maken met
nog steeds hoge gehalten. De familie bestaat uit
gezonde en laatrijpe koeien die oud worden. De
royale embryoproducties hebben al veel inves-
teerders blij gemaakt.’ n

derde hoofdstuk. De nafok
van Adeen schittert niet
alleen in de show- en vei-
lingring, maar levert ook
fokstieren en veelbeloven-
de jonge stieren. De eerste
fokstier was Adeen’s eigen
zoon MD-Delight Storm
Alanta (1448 TPI). Hij werd

gevolgd door Atlee’s volle broer, MD-Delight Dur-
ham Atlas (1478 TPI), en Amerika’s Nr.1 benen-
vererver, MR MMM-OVR Apache (Outside x Lee

Adene x Adeen), goed voor 1665 TPI en + 4.06
F&L. En wat zal de toekomst brengen, afgaande op
de torenhoge genomics-resultaten die jonge stie-
ren uit de Adeen-lijn achter hun naam kregen?
Onder hen 10 Goldwyn- en Shottle-zonen uit
Atlee. Twee van de allerhoogste uitslagen staan
op naam van Goldwyn-zonen uit een andere
Adeen-lijn. MR Regelcreek Shot Al en zijn volle
broer Alan worden na het testen van hun geno-

mics geschat op respec-
tievelijk 2378 en 2324
TPI! Via hun moeder MD-
Maple-Dell Gold Ailey
VG-85 zijn zij kleinzonen
van MS M-M-D Nobel
Aruba EX-94 (Nobel x
Storm Adeline x Adeen).

BEVESTIGING
Gary Dell, in Westmin-
ster, Maryland, is de man
achter de prefix MD-
Delight en later Cranber-
ry Meadows. ‘Ik 1997
nam ik samen met een
vriend de complete
K ings tead-vees tape l

De volle zussen Shoremar S Alicia EX-97

en MS Kingstead Chief Adeen EX-94 wor-

den vaak in één adem genoemd. De nako-

melingen van Adeen trekken meer en

meer de aandacht. Niet alleen op shows

en veilingen, maar ook bij de genomics-

uitslagen behoren ze tot de absolute top.
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ALICE
Alicia heeft in het Amerikaanse stamboek 49
nakomelingen, waarvan er 16 gekeurde werden:
1 GP (84), 8 VG en 7 EX. Adeen komt in de VS tot
108 nakomelingen en daarvan zijn er in totaal 34
gekeurd: 2 GP (84), 21 VG en 11 EX! Adeen heeft

Tabel – De hoogst ingeschreven en hoogst geïndexeerde dochters

van MS Kingstead Chief Adeen.

Naam Score Naam CTPI
Amlaird Lee Alice EX-94 Amlaird Lee Amber EX-91 1751
MS Leducd Add E EX-93 Amlaird Lee Alice EX-94 1695
Miss Rubens Amy EX-93 BVK Durham Dream EX-901689
BVK Leduc Doreen EX-93 BVK Outside Dolly GP-84 1640

Aitkenbrae President Olla Ana GP-84
(Rockdale President)

▼

Aitkenbrae Ned Ada VG-86
(Agro-Acres Marquis Ned)

▼

Aitkenbrae Sheik Arlene GP-80
(Puget Sound Sheik)

▼

Aitkenbrae Starbuck Ada EX-94
(Hanoverhill Starbuck)

▼

Shoremar S Alicia EX-97
&

MS Chief Adeen EX-94
(Donnandale Skychief)

MD-Delight Durham Atlee EX-92 (Durham x Storm x Adeen), 

een ontluikende fokkoe.Amlaird Lee Alice EX-94, Adeen’s fraaiste dochter, met grote commerciële aantrekkingskracht.

MS Kingstead Chief Adeen EX-94 en achter haar Shoremar S Alicia EX-97 als de All-American

Produce of Dam van 2000.
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