
Faam Neu-Way Patron Allie door vele internationale doorbraken zonen

Wereldwijde Allie-invloed

‘Nog in leven? Als ik nu door het ven-
ster kijk, dan zie ik haar wat ver-

derop staan. Natuurlijk leeft Neu-Way 
Patron Allie nog.’ Melkveehouder Mar-
vin Yoder uit Montezuma in de Ameri-
kaanse staat Georgia kocht de inmiddels 
ruim twaalf jaar oude Neu-Way Patron 
Allie in 2003 aan, samen met herdsma-
nager Leon Brenneman. Na twee keer 
kalven startte ze op dit bedrijf een twee-
de carrière als veelvuldig benutte donor-
koe. ‘We spoelen haar nu maximaal één 
tot twee keer per jaar. Deze herfst willen 
we haar nog een keer spoelen.’

Wereld rond met Manfred
Het verhaal achter Neu-Way Patron Allie 
start op het gelijknamige Neu-Way van 
Dennis Neuhaus uit Hoyleton, in de Ame-
rikaanse staat Illinois. Van zijn honderd 
koeien luistert zowat de helft naar de 
naam Allie. 
Na investeringen in holsteingenetica in de 
jaren zeventig fokte Neuhaus uit een Roc-
kalli Son of Bovamoeder de koe Neu-Way 
Bell Allie (v. Bell). Het bleek een echte pro-
ductiekoe. ‘Ze kreeg slechts 75 punten 
voor haar exterieur, maar juist door haar 
productie is ze onvergetelijk’, verhaalt 
Neuhaus. ‘Het was de eerste koe die meer 
dan 40.000 pond melk gaf in één lijst.’ Een 
snelle omrekening wijst in de richting van 
18.000 kg melk. 
Met Mellwood fokte Neuhaus de 88 pun-
ten Neu-Way Mellwood Allie, de eerste 
koe waar Neuhaus mee wilde spoelen. Na 
tegenvallende et-sessies werd op de die-
renkliniek van de universiteit van Illinois 
nog één embryo gewonnen van Madawas-
ka Aerostar. Het resultaat: de fokkoe Neu-
Way Aerostar Allie. ‘Daar begint het ver-
haal echt’, wijst Neuhaus naar de 
sleutelfiguur voor het uitwaaien van de 
Alliegenen. De Aerostardochter kreeg 87 
punten en dankzij een prima vaarzenlijst 

debuteerde ze op plaats vijftig in de Ame-
rikaanse koe-indexenlijst voor CTPI. Van 
haar talrijke nakomelingen scoorden Pa-
tron Amy (v. Patron), Patron Amber (v. Pa-
tron), Zack Allie (v. Zack) en Mattie Allie (v. 
Mattie G) op Neu-Way een plek bij de 
hoogste 25 in de Amerikaanse CTPI-lijst. 
Slechts een van de vrouwelijke nakome-
lingen verliet het bedrijf. Als kalf van zes 
maanden kwam Patron Allie voor 7000 
dollar bij Andy Carter van Carters Corner 
terecht, op veertig kilometer van Neu-
haus. Andy Carter spoelde haar als pink 
waarna hij Patron Allie als tweejarige 
melkgevende vaars doorverkocht aan Gol-
den-Oaks in Wauconda, Illinois. De em-

bryo’s zette hij deels zelf in, maar ze wer-
den ook verkocht voor export. De 
combinatie met Ha-Ho Cubby Manfred le-
verde in Amerika de fokstier Carters-Cor-
ner Ally op en in Denemarken de fokstier 
T Silver. 
In vrouwelijke lijn lieten op Carters Cor-
ner de zusjes Aldi, Azzi, Abby en Allie van 
zich spreken. Terwijl Aldi vertrok naar 
Applouis Holsteins in Wisconsin en Azzi 
door een Italiaans syndicaat werd aange-
kocht, hield Carter de Manfreddochter Al-
lie zelf aan. Vier pinkenspoelingen resul-
teerden in meer dan honderd embryo’s 
waarvan een tachtigtal werd geëxpor-
teerd. Zo werd uit een embryo in Frank-
rijk Aarondochter Rose Ali geboren, later 
aangekocht door Freek en Bert Luttikhed-
de uit het Overijsselse Hengelo. In Duits-
land resulteerden embryo’s aangekocht 
door de Duitse KI RUW in de zusjes Alisea 
en Ashley. Beide vonden als pink een 
nieuw thuis op Campogallo en Alpag in 
Italië, waar de laatstgenoemde dochter 
aan de basis stond van Alpag Iron Active 
(v. Iron).  
‘Ik hield van de pedigree’, motiveert 

Van Amerika tot Japan en in talrijke Europese landen, overal ter 

wereld fleuren mannelijke nazaten van Neu-Way Patron Allie de 

stierenlijsten op. De historie van de Patrondochter is er een van 

spoelen en veel embryoverkopen. 

tekst Annelies Debergh
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in eigendom van René Boogaard uit het 
Texelse Oosterend en de familie Wierda 
uit Damwoude. Volle broer ALH Audi (v. 
Aaron) promoveerde voor de Spaanse KI 
Aberekin tot fokstier. Enkele halfbroers 
gingen naar Japan waarvan Golden Oaks 
Alfunzo (v. Addison) een fokstiercarrière 
begon. 
De combinatie met Addison leverde ook 
in de tweede generatie fokkerijsucces-
sen, met onder meer de fokstieren Bo-
Irish Alton in Amerika, Raldi Ad in 
Frankrijk, Econom en Eddison in Tsje-
chië bij KI Genoservis. Meer recent bra-
ken Jestherkleinzoon Thoiry, via Carters 
Corner Tag Apple (v. Tugolo) uit Patron 
Allie, en Allie’s rechtstreekse Stormatic-
zoon Golden Oaks Alexander (v. Storma-
tic) door. ‘Met de melk en de productie-
cijfers kwam het altijd goed bij de 
Allienazaten’, vindt Gary Jansen achter-
af. Toch rest er van de familie nog erg 
weinig op Golden-Oaks. ‘De koeien lie-
pen op commercieel vlak als een trein.’ 
Na haar et-diensten voor Carters Corner 
en later ook Golden-Oaks verhuisde de 
toen zes jaar oude Patron Allie in 2003 
naar het bedrijf van Marvin Yoder. ‘Na 
een natuurlijke dekking heeft ze in 2004 
voor de tweede keer gekalfd’, vertelt Yo-
der, die haar sindsdien enkel nog als 
spoelkoe benut. ‘We hebben twee doch-
ters lopen van Klumbs Durham Pontiac, 
die voor de ki gecontracteerd zijn met 
Shottlezoon Pine-Tree Spearmint.’ 
Hoewel de spoelresultaten met Allie 
soms wat wisselen leverde de laatste ses-
sie drie embryo’s en vervolgens ook drie 
drachten met Spearmint op. Hoe het Al-
lie zelf vergaat? ‘Ze is nog steeds dezelf-
de solide koe, gemiddeld groot en met 
veel ribdiepte. Als je wat aan Allie wil 
toevoegen, dan zijn het dus iets sterkere 
benen en klauwen, maar ze komt nog 
altijd erg goed rond.’ Yoder lacht aan de 
telefoon terwijl hij de stammoeder aan-
schouwt: ‘Ruim twaalf jaar, dat zegt toch 
genoeg?’ I
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Jestherzoon Thoiry, een van de mannelijke 
nazaten in Frankrijk

Golden-Oaks Alexander, rechtstreekse 
Stormaticzoon uit Allie

Alpag Iron Active, mannelijke invloed van 
Allie in Italië

Gary Janssen van Golden Oaks Farms de 
forse investering van 44.000 dollar in 
stammoeder Neu-Way Patron Allie. ‘Ik 
was fan van Aerostar en had Patron ge-
mist in de veestapel. Dat wilde ik met Al-
lie goedmaken.’ Haar potentiële kansen 
als hogeindexkoe en vermarktingsmoge-
lijkheden gaven de doorslag. ‘Ik kon niet 
op de veiling aanwezig zijn en heb via 
mijn vriend Ray LeBlanc gewoon over de 
telefoon geboden.’

Tweede carrière Allie
Op Golden Oaks maakte Neu-Way Patron 
Allie haar beloften waar. Ze kreeg 87 
punten voor haar exterieur en sloot haar 
eerste lijst af met een productie van 
13.817 kg melk met 3,9% vet en 3,2% ei-
wit in 305 dagen. ‘Het was een aardige 
koe om mee te werken’, herinnert Jans-
sen zich. ‘Het was een mooie koe, niet de 
grootste, met erg veel ribdiepte en een 
mooi sterk opgehangen uier. Als je haar 
iets had toegewenst dan waren het mis-
schien iets hardere klauwen.’ Meteen 
volgt een nuance. ‘In die tijd hadden we 
nog een bindstal.’ 
Om haar genetica zorgvuldig te benut-
ten werd Patron Allie enige tijd gehuis-
vest op het spoelbedrijf Sunshine Gene-
tics in Wisconsin. Uit spoelsessies met 
Patron Allie vertrokken Aaronembryo’s 
naar Europa. Dochter EV Marise kwam 
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