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Windsor-Manor Rud Zip EX-95 was een koe die haar tijd ver vooruit was op het
gebied van de vererving van levensduur en fitnesskenmerken. De koefamilie
schoot naar de top van de lijsten door de prestaties van Global Cow-winnares
OCD Robst Delicious. Nu schittert ook een andere tak uit deze familie op de DNA-
stierenlijsten.

In augustus 2018 had Miss OCD Robust Delicious 9 zonen in de top-25 TPI-fokstieren
in de VS. Zo’n dominant fokvermogen was nog nooit eerder vertoond in de
geschiedenis van het ras! Het maakte Delicious een gemakkelijke keuze voor de Global
Cow-titel van 2018. Met zonen als Mr Delta (<Mogul), Dante (<McCutchen), Denver
(<Mogul), Dion (<Mogul), Delco (<AltaOak) en Draco (<Cashcoin), heeft Delicious zich
onsterfelijk gemaakt binnen de Holsteinfokkerij. Daar eindigt haar impact niet mee. De
nr.1 gTPI-stier van die tijd, Nashville, was een kleinzoon van haar, daarnaast had zij de
jongere zonen Dedicate en Dynamo in de top-30 DNA-lijst. De Zip-familie was al meer
dan 15 jaar prominent in het ras, maar Delicious heeft deze naar een geheel nieuw
niveau getild… het absolute toppunt van het ras.

ZUSTERS

Robust-dochter Delicious werd gefokt door Oakfield Corners Dairy in New York, en
kwam uit OCD Planet Danica. Danica was één van Planet’s fraaiste dochters:
geclassificeerd met EX-93 met een 95-punten uier. Ze werd via de Legends-of-the-Fall-
veiling verkocht voor $70.000 en kwam in eigendom van een partnerschap met Francis
Gomez en Dan Lufkin. Twee van Danica’s zonen waren Mr OCD Robust Donatello, een
voormalige top-10 TPI-stier die een volle broer van Delicious was, en Mr OCD Epic
Dragonheart. Danica’s moeder, Miss Elegant Delight VG-88, was het resultaat van
embryos gekocht van Regancrest in 2006. Die embryos kwamen uit de bekende
Windsor-Manor Z-Delight, die toen nog een pink was. Danica en Delicious waren zeker
niet de enige succesvolle verervers uit de “D”-tak van de Zip-familie. Een volle zus van
Danica, OCD Planet Diamond EX-92, werd een top-fokkoe in de Canadese Claynook-
veestapel.
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BREEDTE

‘Diamond zal in maart, op 11-jarige leeftijd, kalven van een tweeling,’ vertelt Wayne
Wagler van Claynook. ‘Ze heeft in haar eerste lactatie 429 embryos geproduceerd via
normale spoelingen, dus de familie maakt nu een groot deel uit van onze veestapel. U
zult nooit een Diamond met een slechte uier zien. Ze heeft een geweldige breedte in de
voorhand en een gemiddelde hoogtemaat. Haar beenwerk was nooit uitmuntend, maar
ziet er nu beter uit dan toen ze jonger was.’ Claynook Denim (Flame-Snowman) was de
beste van haar kleinzoons bij de KI, maar de topstier uit deze lijn is de alom
gerespecteerde Claynook Discjockey (Fortune-Monterey-Unix-Hunter naar Diamond),
een stier die super-uiers en goede gehalten vererft. Zijn volle broers Dupont en Durlo
staan ook bij de KI.
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Windsor-Manor Rud Zip EX-95, één van de belangrijkste fokkoeien aan de basis van de
moderne Holsteinfokkerij.

NR.1

Juist nu deze stieren uit de “D”-tak van de familie hun grootste glans hebben beleefd ,
beginnen namen die beginnen met de “Z” op te vallen. De huidige nr.1-stier van het ras,
met 3000 gTPI, is Peak AltaZazzle. Hij is een zoon van Progenesis Marius (Jedi-
Bombero) en komt uit Peak Zronica Topshot, wiens pedigree via Topshot-Silver-
Supersire-Bowser terugleidt tot Lynncrest Shottle Zaboo EX-90, dochter van Windsor-
Manor Zebee EX-91. Vlak achter hem, op nr.4 met een gTPI van 2931, staat Claynook
Zasberilla, een andere jonge stier die nu wordt gebruikt als stiervader. Hij is een zoon
van Claynook Casper (Hang Time-Bombero-Mogul) en komt uit Morningview Duke Zip
GP-84, een Montross Duke-dochter die via Yoder-Uno-Super afstamt van Lynncrest T-
Story Zandra VG-86, een andere dochter van Windsor-Manor Zebee. Zeven broers van
Zasberilla staan ook bij de KI, waaronder Claynook Zone met 2865 gTPI. ‘Duke Zip is
een geweldige vaarzenlijst aan het maken, met meer dan 13.000kg melk met 5.2% vet
bij 2x daags melken,’ vertelt Wagler. ‘We spoelen ook dochters, waaronder één met
2957 gTPI.’
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BASIS

Hoe zijn deze lijnen nu precies verbonden met de Zip-familie? Stamkoe Windsor-Manor
Rud Zip kreeg in totaal 14 EX dochters: hier is een terugblik op haar carrière. Jason en
Donna Meyers richtten Windsor-Manor Holsteins in 1984 op in New Windsor, Maryland.
Het ultieme product uit hun fokprogramma – icoon Windsor-Manor Rud Zip EX-95 –
werd geboren in 1998. In een tijd waarin fitnesskenmerken nog nieuw waren, bewees
ze het uitermate goed te doen. Ze werd zelfs de nr.1-koe voor levensduur van het ras.
Haar vader Rudolph was de meest opvallende vader van fokkoeien in die tijd, en
bewees een geweldige vererver van fitness te zijn. Zip’s moeder, een EX Jolt-dochter,
zorgde voor het extra beetje breedte in de voorhand dat sindsdien een vast kenmerk is
geworden van de Zip-familie. Er gingen meer dan 20 zonen naar de KI: in 2010 stonden
drie van die zonen in de TPI-top 100: ZManner (<BW Marshall), ZDuke (<Durham), en
Zoro (<Blitz). Ook haar O-Man-zoon Officer ontwikkelde een internationale reputatie.

Z-DELIGHT

Misschien wel de meest bekende van Zip’s 14 EX dochters was Z-Delight. Zij was een
Durham-dochter die als kalf van 6 maanden werd verkocht aan Regancrest en Mark
Butz via de Windsor-veiling in maart 2005. Ze werd als pink gespoeld, en begin 2006
werd een aantal van die embryos verkocht aan de familie Lamb van Oakfield Corners
Dairy in New York. Delight ontwikkelde zich tot een grote, lange, stijlvolle koe met een
jeugdige uier. Ze werd als duurste verkocht op de Regancrest-veiling van 2008, voor
$94.000, toen Adolf Langhout (ALH Genetics) zich inkocht in het partnerschap. Later
scoorde ze EX-93. De embryos op Oakfield Corners resulteerden in één vrouwelijk dier,
Miss Elegant Delight VG-88, die eerder al genoemd is. Daarnaast bracht Z-Delight nog
9 EX dochters voort.
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Claynook heeft intensief gewerkt met twee takken van de Zip-familie. Dit is Claynook
Discjockey, die uit de Delight-tak komt. Meer recentelijk heeft de familie Wagler veel succes
gehad met een pink uit de Morningview-tak van de familie.

ZEBEE

Een andere Zip-dochter die via die Windsor-veiling in 2005 werd verkocht was Windsor-
Manor Zebee, een VG-88 Garter-vaars, die voor $51.000 werd verkocht aan Kirby Horst
van Lynncrest Holsteins in Pennsylvania. Zebee liet 3 dochters na op Windsor-Manor
die allemaal EX scoorden, en ze bracht later nog 5 EX dochters voort met het
Lynncrest-prefix. Zebee’s Toystory-dochter werd als kalf van 6 maanden verkocht aan
Tom Schmitt van Morningview en werd de stammoeder achter de Morningview-tak van
de Zip-familie.

Zip genoot van haar pensioen op Windsor-Manor en toen ze stierf werd ze op het erf
begraven, met een vlag om haar rustplaats aan te geven. Sindsdien is haar
nalatenschap alleen maar gegroeid. De Delicious-dynastie heeft een Global Cow-titel
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verdiend, en nu verplettert een andere familietak de lijsten. Topexterieur, uitmuntende
productie, indrukwekkende fitnesskenmerken en elite-indexen – de Zip-familie heeft het
allemaal. l
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