
Bekend om topproducties staat de wijdvertakte familie van

D-R-A August niet direct. Een hoge levensduur, subliem exteri-

eur en goede gehalten behoren eerder tot de troefkaarten. 

‘Het zijn koeien die er in moeten groeien, ze imponeren allemaal 

met hoge leeftijden en levensproducties’, vertelt Harold Gijmink.

Laatrijpheid bezorgt familie achter Jotan en 
Advent aanhoudende populariteit

Nog geen najaar 
voor August

Z e werd negentien jaar oud en kreeg 
met drie verschillende stieren een 

excellente dochter. D-R-A August – ook 
wel bekend als de ‘white cow’ – heeft 
een bijzondere staat van dienst. Dick 
Breunig kocht de dochter van Life O Ri-
ley Marquis King (v. Marquis) als vaars 
en zag haar in zijn fokstal Clover Mist 
uitgroeien tot een koe met maar liefst 96 
punten.
De levensduur en extreme exterieurkwa-
liteiten van de Amerikaanse August zijn 
stevig verankerd in haar familie. Dat 
wist ook Ryan Kamps, eigenaar van 
Kamps-Hollow. In november 1998 kocht 
hij op de veiling van Clover Mist – dat 
ophield te bestaan – een Jubilantdochter 
uit August: Clover Mist Augy Star. Zij 
stond met 94 punten in de boeken en 
zou achttien jaar oud worden. Haar zes-
tienjarige Preludedochter Clover Mist 
Alisha (93 punten) is nog steeds op zijn 
bedrijf aanwezig. ‘Deze familie fokt 
hardwerkende koeien met een extreem 
sterk exterieur, hoge gehalten en een 
lange levensduur. Als je iets wilt zeggen 
is het minpunt de langzame start die de 
koeien maken. In Amerika telt alleen de 
eerste lactatie bij de fokwaardebereke-
ning, dat werkt in het nadeel van de Au-
gustfamilie.’
De in 1978 geboren August begon haar 
loopbaan met een melkproductie van 
6382 kg melk in 305 dagen, maar kwam 
als achtjarige koe – weliswaar in een ei-
gen strobox – in hetzelfde aantal dagen 
tot 11.367 kg melk.

Het is bijna ondoenlijk een compleet 
beeld van de familie te schetsen; ze is 
sterk vertakt. Zeker is dat Kamps-Hollow 
Altitude (v. Durham) een enorme stem-
pel op de familie drukt. De met 95 pun-
ten gewaardeerde fokkoe is de moeder 
van exterieurexpert Advent (v. Kite) en 
de veelbelovende augustusdebutant 
Jotan (v. Jordan). Kamps vertelt: ‘Van Al-
titude zijn veertien van de zestien melk-
gevende vaarzen ten minste met 85 pun-
ten of meer ingeschreven. Ze stamt uit 
Alisha, die hier acht dochters aan de 
melk kreeg, waarvan er zes excellent 
zijn geworden.’ Meest spraakmakend is 

tekst Tijmen van Zessen

Altitudes dochter KHW Regiment Apple 
(v. Regiment), die op een veiling het 
enorme bedrag van één miljoen dollar 
opleverde. ‘Met een goede stier is veel 
geld te verdienen, maar dat vraagt wel 
om een goede stiermoeder. De index van 
Apple was hoog genoeg en ze is interes-
sant voor zwart én rood. Ik verkocht 
haar als vaars, waarna ze drie of vier 
keer is doorverkocht voordat ze uitein-
delijk voor dit bedrag verkocht is.’ Apple 
(92 punten) staat nu bij Mike Deaver en 
werd reservekampioene op de jongste 
Royal Winter Fair in Toronto.
Kamps hoeft zich niet te verbijten om de 
‘voortijdige’ verkoop van Apple. Met 
haar halfzus KHW Aiko (v. Goldwyn) 
heeft hij op dit moment de op twee na 
hoogst geïndexeerde roodfactorkoe van 
Amerika (2116 CTPI). Aiko is volop do-
nor en heeft ook in Nederland drachtig-
heden van Lawn Boy, Million en Charles-
dale Superstition.

Frisse bloedvoering
In Nederland loopt veel nafok uit Au-
gust. Harold Gijmink uit Nieuwlande 
nam onlangs helaas afscheid van een 
volle zus van Jotan. ‘Anky had 88 punten 
en scoorde met haar eerste lijst 133 lac-
tatiewaarde, waarbij ze gewoon tussen 
de andere koeien liep. Als pink wilde ze 
niet spoelen. Ze heeft gekalfd van een 
embryo en uiteindelijk hebben we via 
ivp een Twisterdochter uit haar.’
Op basis van Anky’s presteren heeft Gij-
mink vertrouwen in Jotans vererving, 
ondanks de reserves die sommige fok-
kers hebben vanwege Jotans gewone 
productiecijfers. ‘Het zijn koeien die 
laatrijp zijn, die er flink moeten ingroei-

D-R-A August, ‘the white cow’: imponerende stammoeder

k o E f A m i L i E

54 V E E T E E L T  D E c E m B E R  1 / 2  2 0 0 9

VX20_ August   54 10-12-2009   14:13:22



van August. Tulipdochter TL Mona stond 
ooit nummer twee in de RZG-indexran-
king en is in combinatie met Faber fok-
technisch van betekenis. Haar zoon Fabi-
nus is fokstier geworden bij RUW en van 
zowel Fabers Mo (86 punten) als van Fa-
rah (89 punten) staan zonen op wacht.

Kopkoe Fabergroep
Farah was kopkoe van de Faberdochter-
groep tijdens de Duitse nationale show en 
werd geïmporteerd door Jan Kolff uit 
Woudrichem. Onlangs was haar Licht-
blickdochter de beste vaars op de Agro-
mek in Denemarken. Ven Dairy Holsteins 
beschikt over een 86 punten Joyboydoch-
ter uit Farah. Deze Ven Dairy Farah 22 is 
internationaal gecontracteerd.
Fabers Mo kwam via Koole & Liebregts 
bij Henk en Esther van Benthem uit Ens 
terecht. ‘Uit paringen met Classic, Licht-
blick en Canvas zijn meerdere nakome-
lingen geboren die het goed deden op 
jongveekeuringen. Enkele dochters zijn 
stiermoeder of gecontracteerd voor em-
bryo’s’, zegt Martijn van der Boom van 
K&L. Kortom, het is nog lang geen najaar 
voor August. l

en. Anky was erg persistent. Koeien die 
gespoeld worden, zijn dat wel vaker om-
dat ze geen energie stoppen in een drach-
tigheid, maar Anky heeft het toch op ei-
gen houtje gedaan. Jotan heeft bovendien 
een frisse bloedvoering; hij is vrij van 
Stadel-, Lightning-, Kian- en Tulipbloed.’
Gijmink verklaart de huidige populari-
teit van de familie uit de verschuiving 
van het fokdoel richting meer levens-
duur en laatrijpheid. ‘Daarmee impo-
neert de hele familie.’ 
Wie de (voorlopige) levensproducties van 
achtereenvolgens Altitude, Alisha, Augy 
Star en August optelt, komt op gemid-
deld 77.698 kg melk. Dezelfde rekensom 
met de hoogste scores van de inspecteur 
komt uit op gemiddeld 94,5 punten.

Duitse tak fors benut
Terug naar August, want er zijn meer 
takken die zich in de kijker spelen. Gij-
mink fokt op dit moment met ALH Rose 
(v. Talent). Zij stamt uit Sellcrest No Ra-
chel (94 punten), een dochter van Burket 
Falls No Nox die in Madison reserve alge-
meen kampioen is geweest. Via Clover 
Mist Regina (v. Jubilant) en Augy’s Rose 
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Regal (v. Regal Red) voert ze terug op 
stammoeder August. ‘Rose heeft als 
tweedekalfskoe 87 punten gekregen en 
is onlangs met Jotan gespoeld. Ze reali-
seerde in haar eerste lijst een lactatie-
waarde van 138 en staat nu geschat op 
148.’ Voor ki-interesse heeft ze volgens 
Gijmink te weinig index, al vermarkt 
FertiPlus wel twee volle broers uit de-
zelfde lijn. Van Buckhorn Acres Dream 
en Buckhorn Acres Ritzy komen op dit 
moment de eerste dochters aan de melk. 
De Adventzonen voeren via Sellcrest T 
Roseanne (v. Triple Threat) terug op Re-
gina, tevens de grootmoeder van ALH 
Rose. ‘Wij zochten een keer heel ander 
bloed en met name Dream voegt in de 
Nederlandse veestapel iets toe op het 
vlak van degelijkheid’, zegt Max van de 
Kerkhof van FertiPlus.
De minst in het oog springende, maar 
wel goede tak uit August is die van 
Clover Mist Mark Amanda (94 punten), 
die in Engeland op het bedrijf van Over-
side een eveneens met 94 punten opge-
nomen Jeddochter heeft lopen.
Minder hoog gepunt, maar foktechnisch 
fors benut is de in Duitsland gefokte tak 
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