
Theo Pieters: ‘De komende jaren volgen er uit Splendor zeker meer stieren’

Splendor schrijft eigen 
geschiedenis

Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland 
en natuurlijk Canada zelf. De familie 

van de Canadese koe Glen Drummond 
Splendor is wereldwijd aanwezig met 
nakomelingen. Fokkers uit de belang-
rijkste holsteinlanden betalen hoge vei-
lingprijzen voor ‘de Splendors’. En niet 
voor niets, want de familie fokt als een 
trein; 48 procent van de 56 dochters van 
Splendor kreeg bij de bedrijfsinspectie 85 
punten of hoger voor algemeen voorko-
men. Daarmee valt de Formationdochter 
precies tussen twee andere fenomenale 
koeien in: van de 46 dochters van Gypsy 
Grand had 43 procent 85 punten of hoger 
en van de negen dochters van Lila Z reali-
seerden er acht dat. 
‘Iedereen ziet Splendor als basis voor de 
familie, maar dat is eigenlijk niet waar. 
Voor Splendor zit de 88 punten Aerostar-
dochter Flower, in 2001 genomineerd 
voor Canadese koe van het jaar. Het is 
háár excellente moeder Shower die in 

feite aan de oorsprong van deze koefami-
lie staat’, vertelt Semex-directeur Harry 
Schuiling. Shower (v. Enhancer) is de 
grootmoeder van de recent gesneuvelde 
September Storm, die vorig jaar in Madi-
son de prestigieuze Premium Sire Award 
voor roodbont won. Zijn moeder Shim-
mer (v. Duregal Astre) is een halfzus van 
Flower, ofwel de tante van Splendor.

Debuut in LPI-top tien
De actuele status van Splendor hangt niet 
zozeer samen met het einde van Septem-
ber Storm, waarvan in Nederland bijna 
950 dochters bijdragen aan zijn fokwaar-
de. Vooral de in april doorgebroken Gen-I-
Beq Sahara brengt de Splendorfamilie op-
nieuw in de actualiteit. Deze roodfactor 
Championzoon debuteerde brutaal op de 
tiende plaats in de LPI-ranking en hoort 
met +13 voor ‘dairy strength’ bij de één 
procent beste stieren voor dit kenmerk. 
Met +10 totaal exterieur valt hij binnen  

de vier procent beste stieren in Canada. 
‘Sahara is in Nederland beschikbaar en 
we verkopen hem geregeld, maar we 
wachten ook nog even zijn volgende draai 
af. In Canada heb ik zes dochters van hem 
gezien en die gaven mij wel vertrouwen’, 
zegt Schuiling. Voor de Nederlands/
Vlaamse roodbontfokkerij is de eiwitver-
erving wellicht aan de krappe kant (–0,18 
omgerekend). Verder is de stiervader 
compleet en zeer outcross (Champion x 
Durham x Formation). 
Sahara is een kleinzoon van Splendor. 
Zijn moeder Gen-I-Beq Durham Sherry 
(87 punten) was in 2004 met een verkoop-
prijs van 86.000 Canadese dollar dé vei-
lingtopper op de Gen-I-Beq-veiling. Ze 
staat 22e in de ranking van Canadese koe-
indexen. 
Embryo’s van haar verspreidden zich als 
een olievlek over de wereld, ook richting 
Nederland. Henk Reurslag uit Laren heeft 
de enige roodfactor Shottledochter uit 
Sherry. Shottle Shiney kreeg 85 punten 
algemeen voorkomen en produceert in 
haar huidige en eerste lactatie in 340 da-
gen 10.112 kilo melk met 4,33% vet en 
3,58% eiwit. ‘Ze loopt gewoon in het kop-
pel, niks geen kunsten ermee’, zegt Reur-
slag. ‘Ik kocht Shiney als pink op een vei-
ling in het Duitse Hessen en ben haar 
direct gaan spoelen met Mr Burns, Lawn 
Boy en Spencer.’ Bij elke spoeling zaten 
stiercontracten en inmiddels zijn er bij 

Nagenoeg elk holsteinland herbergt genen uit de koefamilie 

van Glen Drummond Splendor. De koefamilie achter September 

Storm en het recente roodfactortalent Gen-I-Beq Sahara voert 

een frisse pedigree en staat garant voor hoge veilingprijzen. 

tekst Tijmen van Zessen

Shottle Shiney, Nederlandse loot van de familieGen-I-Beq Sahara rf, recent succes uit Splendorfamilie
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Duitse ki’s twee rode Lawn Boystiertjes in 
opfok en één zwartbonte Mr Burnszoon. 
Een roodfactorpink van Mr Burns ver-
kocht Reurslag voor 11.000 euro op de 
meest recente Tulip Sale aan de bekende 
Amerikaanse Regancrest.
Van Spencer staan er bij Reurslag drie 
roodbonte pinken. ‘Het zijn mooie lang-
gerekte dieren met prima benen, de com-
binatie Spencer maal Shottle past goed. 
Voor CRV gaan we een van hen spoelen 
met Kylian.’
Een volle broer van Shiney staat op basis 
van zijn goede merkers internationaal in 
de belangstelling bij de foktechnici. Reik-
halzend kijken zij uit naar de eerste offici-
ele fokwaarde van Deslacs Shaquille rf.

Omzet van één miljoen
Terug naar Splendor, die haar succes 
vooral aan het Gen-I-Beq-syndicaat te dan-
ken heeft. Het Gen-I-Beq-syndicaat is een 
groep van vier fokbedrijven uit Quebec 
(Canada): Belfast, Lehoux, Mericlerc en 

Parkhurst. De voornaamste donorkoeien 
staan in de Belfaststal van de familie Cha-
bot uit St. Patrice. Robert Chabot kocht 
Splendor als een zes maanden oud kalf op 
een veiling en spoelde haar als pink. Na 
haar eerste kalving spoelde hij Splendor 
met Convincer, waaruit de fokstier Salto 
rf is ontsproten. 
Chabot trof het dat de Splendorfamilie 
zich met succes laat spoelen. ‘Ik heb ze 
nooit geteld, maar ik schat dat er em-
bryo’s zijn verscheept naar zeker vijftien 
landen. In Canada zelf werden twaalf na-
komelingen stiermoeder, direct en indi-
rect. In het buitenland weet ik dat aantal 
niet exact, maar het zijn er ten minste 
zes. Drie maanden geleden is Splendor af-
gevoerd. Het was een krachtige koe, met 
lengte, een uitstekende uier en sterke be-
nen. Haar hoge zitbeenderen vormden 
het aandachtspunt.’ 
Chabot schat de fokkerijomzet uit het 
complete nageslacht van Splendor op mi-
nimaal een miljoen Canadese dollar. Bij-

zonder in Canada is Championdochter 
Silvia (89 punten), de nummer 39 in  
de LPI-koe-indexenranking. De populaire 
stiermoeder is vergezeld van drie doch-
ters in de top 100 en stamt via Silver (v. 
Convincer) uit Splendor. 
In Duitsland investeerde de familie Sie-
permann uit Hagen in diverse ‘Splendors’. 
De meest actuele donor is Gen-I-Beq  
Mr Burns Splendy. Deze rode telg van  
Mr Burns is een kleindochter van Splen-
dor en in gezamenlijk bezit met Robert 
Chabot. Haar moeder Gen-I-Beq Storma-
tic Splendissa is in Canada opgenomen 
met de voor tweedekalfskoeien maximale 
score van 89 punten. 

Ook in Frankrijk en Italië
In Frankrijk trekt Bontemps Goldwyn 
Belfast rf de aandacht. Deze met 86 pun-
ten opgenomen Goldwyndochter stamt 
uit Sunshine, de volle zus van Sherry. 
Belfast staat onder contract bij CRV. Eige-
naar Yannick Louis uit Genneteil spoelt 
haar binnenkort met Curtis. 
Een volle nicht van Belfast, Gen-I-Beq 
Goldwyn Secret, ging in Canada onder de 
hamer voor 160.000 Canadese dollar. En 
dat laat Yannick Louis graag weten op de 
site van Eurogenes, waar overigens meer 
Splendors zijn te vinden. 
Theo Pieters, directeur van fokkerijorga-
nisatie Genefix, heeft in Italië Splendor-
genen bemachtigd via Gegania Champion 
Sally, de volle zus van Sahara. Pieters: ‘De 
afstamming van Sally was mijn motivatie 
iets met deze koe te gaan doen. De Splen-
dors laten op keuringen misschien nog 
niet heel veel van zich horen, maar leve-
ren wel met regelmaat fokstieren. De fa-
milie spoelt erg goed en mede daardoor is 
er altijd wel een combinatie gelukt met 
de juiste stiervader. De komende jaren 
volgen er uit Splendor zeker meer stie-
ren.’ Glen Drummond Splendor: in eerste 
instantie was ze geen stammoeder, nu 
schrijft ze haar eigen geschiedenis. l

GD = Glen Drummond
G = Gen-I-Beq  
Ge = Gegania
D = Deslacs
B = Bontemps

Glen Drummond Shower rf
(v. Enhancer)  

Glen Drummond Flower rf
(v. Aerostar) 

GD Splendor rf
(v. Formation)  

Salto rf
(v. Convincer) 

G Sahara rf
(v. Champion)  

B Goldwyn Belfast rf
(v. Goldwyn)

GD Colombo
(v. Starleader)  

Shottle Shiney rf
(v. Shottle)

G Sofia
(v. Goldwyn)

Glen Drummond Shimmer
(v. Duregal Astre) 

September Storm rf
(v. Storm) 

G Sunshine rf
(v. Durham)

Splendy
(v. Mr Burns)

G Secret rf
(v. Goldwyn)

Splendissa rf
(v. Stormatic)

GD Intensifier rf
(v. Dominator)  

G Sherry
(v. Durham)  

D Shaquille rf
(v. Shottle)

Ge Champion Sally rf
(v. Champion)

Glen Drummond Splendor werkte zich omhoog als stammoeder
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