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Nee, het is natuurlijk niet de eerste keer dat Mor -

ningview Converse Judy, het bekende fokkerij-icoon uit

Iowa, in het nieuws is. Ook niet in 2009. Eerst was daar in

het voorjaar de opkomst van haar kleinzoon Ashlar, die veel aan-

dacht kreeg. En onlangs was er de fantastische veiling, in haar thuisstal op Mor -

ningview, die prachtig weerspiegelde hoezeer Judy in de internationale fokkerijwereld

wordt gerespecteerd. Het toptalent behoort nu tot de wereldtop. 

De prijzen die fokkers bereid zijn voor indi-
viduele dieren op tafel te leggen, zijn een

prachtige indicator voor hun positie binnen de
populatie. In dit geval vormden de $75.000 voor
Morningview Tstory Amaya VG-86, de $45.000
voor haar moeder Morningview Oman Annette
VG-87 of de (opgeteld) $59.000 voor twee
Socrates-dochters van Amaya een duidelijke
indicator voor de buitengewone populariteit en
erkenning van de Judy-familie. De veiling, die
betekenisvol de naam „Morningview´s Tribute to
Converse Judy Sale“ droeg en begin juni plaats-
vond in Judy’s geboortestal, maakte dit weer

eens overduidelijk. Het is natuurlijk niet de eer-
ste keer dat HI over de uitzonderlijke kwaliteiten
van de Converse-dochter verslag doet, maar
deze veiling, waarbij gemiddeld $7246 voor 87
dieren (waaronder ruim 70 leden van deze fami-
lie) werd betaald, was het laatste bewijs dat Judy
aansluiting heeft gevonden bij de echt grote
stammoeders van het Holsteinras.  

CONSTANTHEID
Zoals gezegd, het is niet het eerste artikel, dat HI
aan de fokkwaliteiten van Judy wijdt en heel
beslist waren de topprijzen op de veiling ook
niet de enige vermeldenswaardige resultaten
van de laatste jaren. Daarom zullen we het ver-
haal van Judy zelf ook slechts zijdelings vermel-
den. Paul Schmitt en zijn zonen Tim en Tom, de
namen dus die tot voor kort samen achter het
fokprogramma op Morningview stonden, had-

den Judy’s grootmoeder Walnutt-Knoll Judy VG-
87 (Memorial x EX-91 Elevation x VG-89 Fond
Matt) begin 80-er jaren voor $2250 gekocht op
John Hager´s Elite Invitational Sale. Weliswaar
hadden de Schmitts een paar jaar nodig, maar
uiteindelijk toch slechts twee generaties om
Converse Judy te fokken. Haar moeder was een
VG-87 Aerostar uit genoemde Memorial. Con-
verse Judy werd intensief als stiermoeder benut
en toen haar eerste zonen een fokwaarde kre-
gen, had ze op slag een generatie nakomelingen
met fokwaarden die gemiddeld tot de hoogste
behoorden. Mede daarom intensiveerden de
Schmitts hun fokprogramma rondom Judy en
ontwikkelden ze verschillende familietakken, die
op hun beurt voor attractieve stiermoeders en
nog veel meer positieve zonen zorgden. Judy zelf
liet de hoge Durham-zoon Morningview Jinx na
en de eveneens als fokstier ingezette Morning-
view Jingles. Diens Formation-halfzuster Ashley
is op haar beurt de moeder van de gewilde Aero-
wood-zoon Ashlar bij Semex. Wie nu een verslag
maakt over Judy, heeft het over een gevestigde
fokkoe met bewezen talenten. Constantheid en
betrouwbaarheid zijn heel beslist twee van haar
belangrijkste eigenschappen, maar daarmee
alleen laat zich de populariteit van Judy natuur-
lijk niet verklaren. 

MODERNE TALENTEN
Judy’s imago aan het begin van haar carrière
beperkte zich tot een solide totaalpakket met
daarin een extreem goede vererving van uiers en
beenwerk. Om te voldoen aan de hoge foktech-
nische eisen van de 21ste eeuw, zijn die talenten
echter al lang niet meer voldoende. Dat Judy
haar populariteit in de nieuwe tijd wist te behou-
den, heeft ze aan twee andere feiten te danken.
“Judy stond er altijd al om bekend, dat ze buiten-
gewone uiers en zeer goed beenwerk kon verer-
ven. Haar complete nakomelingenschare, zowel
mannelijk als vrouwelijk, heeft echter bewezen
dat ze ook heel goed is voor de gezondheids- en
managementkenmerken. Judy heeft in haar
familie gezondheid, stofwisselingsstabiliteit en
levensduur verankerd. En precies dat maakt haar
ook in de huidige tijd populair,” vertelt Tim 
Schmitt van Morningview. Maar de nieuwe Judy-

hype van 2009 krijgt door nog meer informatie
een bijzondere draai. De enkele tot dusver
onderzochte vrouwelijke familieleden, maar
vooral de onderzochte proefstieren op verschil-
lende stations, kennen Judy ook vanuit geno-
misch oogpunt een hoog potentieel toe. Judy’s
familie is gewapend voor de toekomst. Dat die
inschatting gerechtvaardigd is, wordt juist ook
onderstreept door de hoge prijzen voor nakome-
lingen van Judy in het nabije verleden. Centraal
daarbij stond vooral Amaya. De tweejarig met
VG-86 ingeschreven Toystory-dochter staat
onder contract bij alle grote fokkerijorganisaties
in Noord-Amerika en heeft De-Su Holsteins altijd

nog $75.000 gekost. Daarmee hebben ze wel
een van de populairste jonge stiermoeders op
stal met een superchique afstamming. Amaya’s
moeder is Morningview Oman Annette, die op
haar beurt weer uit Judy’s bekende Mtoto-
kleindochter Morningview Mtoto April stamt.
April was de eerste koe op Morningview die als
vaars met VG-89 werd ingeschreven. Ze voert via
een VG-85 Gibbon terug op Judy. Annette zelf
werd via de Morningview Sale voor de op één na
hoogste prijs van de dag verkocht aan
A.L.H.Genetics uit Nederland.  

NIEUWE KANS
De dag waarop op Morningview de grote Judy-
veiling plaatsvond, bezegelde het voorlopige
einde van de familiedynastie in haar thuisstal.
Maar de veiling hield ook een grote kans in.
“Natuurlijk hebben we in het verleden vooral met
de vermarkting van leden van de Judy-familie ons
geld verdiend, niettemin concentreerde zich het
gebeuren rondom de vrouwelijke familieleden
bijna altijd op Morningview,” vertelt Tim Schmitt,
die sinds de veiling (net als zijn vader Paul, die
met pensioen gegaan is) geen deel meer uit-
maakt van Morningview. „We hebben ongeveer
70 leden van de Judy-familie verkocht en precies
daarin zie ik nu het extra potentieel van de fami-
lie. De capaciteiten bij Morningview om de fami-

Judy – het volgende hoofdst     

Morningview Tstory Amaya VG-86 was met

$75.000 het duurste dier op de Morningview

Sale. Ze heeft contracten voor alle toonaange-

vende fokprogramma’s van Noord-Amerika. 

Morningview Oman Annette VG-87 is Amaya’s

moeder en een dochter van de bekende Judy-

kleindochter April VG-89. Annette heeft meer-

dere zonen met hoge DNA-fokwaarden. 
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Rokeys hebben al dochters van Jeeves en Socra-
tes en verkochten enkele stieren en embryo’s.
Uit haar volle zuster Morningview Titanic Erin
VG-86 hadden de Schmitts zelf al meer dan 40
embryo’s weten te exporteren. Wie het over Jian-
na en Erin heeft, mag op deze plaats ook hun
Bacculum-halfzuster Morningview Bacculum
Bonnie RC VG-87 niet vergeten. Bonnie is op dit
moment de belangrijkste rode bron van de
Judy’s en heeft nog steeds nationale en interna-
tionale contracten te vervullen. 

BETEKENIS
Welke leden van de Judy-familie hebben volgens
de Schmitts momenteel de meeste betekenis?
“Naast Annette, waaruit al voor meer dan
$90.000 embryo’s verkocht zijn, en haar dochter
Amaya, moet hier zeer beslist Morningview St
Liberty genoemd worden,” verklaart Tim 
Schmitt. Liberty is een attractieve en extreem
populaire Shottle-dochter uit een EX-92 BW
Marshall en een VG-85 Gibbon uit Judy en ging
op de Morningview-veiling voor $22.000 naar
Walt, Brent en Jason Wessels uit Iowa. Liberty
heeft meerdere Baxter-dochters, waarvan er één
afgelopen jaar voor $37.000 verkocht werd op
de Summer Event Sale 2008. De grote verkoop-
successen van de laatste jaren, de buitengewo-
ne foktechnische mijlpalen van de Judy’s – het
was altijd op de een of andere manier verbon-
den met Morningview. Het volgende hoofdstuk
van de Judy-geschiedenis wordt echter in allerlei
andere fokstallen geschreven, waarvan de
namen tot dusver nauwelijks in verband

gebracht werden met Judy. Voor de Holstein-
populatie, die nu in nog grotere mate van haar
kwaliteiten kan profiteren, is dat alleen maar
gunstig. En ook op Morningview, waar Tom 
Schmitt nu alleen de scepter zwaait, is men voor

de toekomst uitgerust. Tot de nieuwe basiskoei-
en van het toekomstige fokprogramma behoort
ook Morningview Toystory April, een met VG-87
ingeschreven Toystory-halfzuster van Annette,
die Tom Schmitt samen met John Schnelle voor
$26.000 terughaalde naar zijn stal. Ook Tom’s
broer Tim, die nu als algemeen directeur het fok-
kerijportaal DairyAgendaToday leidt en naast zijn
huis een eigen stal heeft staan met genoeg land
ter beschikking, bezit nog zo’n 30 leden van de
Judy-familie. Het laatste hoofdstuk van de Judy-
geschiedenis is nog lang niet geschreven.  n
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    uk in een oneindige carrière

Morningview St Liberty VG-88 is op dit

moment de meest gecontracteerde koe van

haar familie. De Shottle-dochter voert via een

EX-92 BW Marshall en een VG-85 Gibbon terug

op Judy.

4 Morningview Aerostar Jix VG-87
(Madawaska Aerostar)

t

4 Morningview Converse Judy EX-93
(Highlight Converse)

t

4 Morningview Mtoto April VG-89
(Carol Prelude Mtoto)

t

4 Morningview Oman Annette VG-87
(O-Bee Manfred Justice)

t

4 Morningview Tstory Amaya VG-86
(Jenny-Lou Mrshl Toystory)

lie op een aansprekend niveau te vermeerderen,
waren op een gegeven moment uitgeput. Vooral
de capaciteit aan draagmoeders was te klein. Nu
worden wellicht veel leden via ET benut die bij
ons geen kans gekregen hadden.” 
Ja, de koperslijst van de Morningview Sale was
zo uitgebreid dat in de toekomst veel nieuwe
fokkersnamen zich met Judy’s genetica zullen
presenteren. Ook de geweldige verkoopsucces-
sen van de laatste jaren moeten natuurlijk niet
vergeten worden. En Judy’s genetica is zo popu-
lair, dat de investering zich snel weer terug laat
verdienen. Dwight en Anita Rokey uit Kansas
investeerden twee jaar geleden op de Branson
Limited Edition Sale $55.000 in Morningview
Titan Jianna VG-87. Jianna is een Titanic-dochter,
die via een VG-87 Capri, VG-88 Aaron en VG-86
Manfred terugvoert op Judy en in haar nieuwe
stal voor veel beroering gezorgd heeft. De
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