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de consistentst fokkende
showfamilies van het ras
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Knonaudale werd derde in de rubriek bedrijfsgroepen op de Royal, met drie generaties van
dezelfde koefamilie: Jasmine EX-96, Mudpie EX-94 en Orangecrush EX-91.

Zelden strijden koefamilies in de showring via meer dan twee generaties op het
allerhoogste niveau. Toch drukten dit afgelopen showseizoen 4 generaties van de
Knonaudale Jasmine-familie hun stempel op de grote shows. Hier volgt een blik
op één van de interessantste families uit het Canadese showcircuit.
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“The great ones are where you find them.” Het is een veelvoorkomende gedachte. Veel
van de toonaangevende prijswinnaars op de grote shows hebben inderdaad een
vergelijkbare geschiedenis, namelijk dat ze zijn gekocht en ontwikkeld door één van de
gespecialiseerde showbedrijven. Zelden domineren op shows verschillende generaties
van dezelfde familie. Desondanks ontwikkelt zich een snel opkomende dynastie rondom
de koe Knonaudale Jasmine, de EX-96 Goldwyn die afgelopen herfst de nr.2 Long-time
Production-koe werd op de Royal en vervolgens Reserve All-Canadian voor haar
eigenaars Kingsway Farms. En haar verhaal laat zien wat kan worden ontwikkeld uit
een tamelijk bescheiden begin.

FUNDAMENT

Knonaudale is eigendom van Chris en Bobbi-Jo Uhr en gevestigd in Crysler in het
oosten van Ontario. Chris was 6 jaar oud toen zijn ouders Hans en Vreni Uhr vanuit
Zwitserland immigreerden en de boerderij kochten in 1980. Destijds bezat het bedrijf
een commerciële melkveestapel, gevormd door meerdere rassen. Daar de Uhrs wilden
overstappen op stamboekvee, kochten zij 2 geregistreerde Holsteins. ‘Eén van hen was
een koe met 3 kwartieren, maar dat was alles wat we toen konden betalen,’ vertelt
Chris. ‘De Jasmine-familie voert terug op deze driespeen.’ Aan het eind van de jaren ‘90
werd een Hanoverhill Jethro-kleindochter van deze koe het eerste dier op het bedrijf dat
werd gespoeld, met als resultaat 4 Storm-dochters, waarvan er één EX werd. Maar het
was een dochter van een zelf gefokte Prelude-zoon die de volgende link in het
familieverhaal blijkt te zijn. Zij produceerde één EX en 5 VG-dochters, maar het was
een GP-83-2yr Mason die de moeder werd van 4 Cousteaus. ‘We hebben hier veel ET
gedaan en tegenwoordig gebruiken wij daarbij ook gesekst sperma,’ vertelt Chris. ‘Ik
denk er altijd goed over na welk dier van de volgende generatie ik weer wil gaan
spoelen en het is niet eens altijd de hoogst scorende zus die ik gebruik. De Cousteau
produceerde 4 Lyster-dochters en de zus die ik heb gespoeld was een beetje oplopend
in het kruis, maar had een geweldige botstructuur en een geweldig uier. Een volle zus,
Evike, scoorde hoger en deed het beter op shows. Zij werd EX-92 voor Eastside en
werd All-Atlantic 2-year-old. Het dier dat ik spoelde, Elsy, werd 2e in Maxville en werd
verkocht aan MilkSource, waar zij later ook 92 punten kreeg. Wij hadden haar daarvoor
al gespoeld met Goldwyn, Damion en Promotion.’ Tot de 4 Goldwyn-dochters uit die
spoeling behoort ook Knonaudale Jasmine.
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Jasmine is nooit de grootste inzending in haar rubriek geweest, maar is een
melktypische koe met een geweldige botstructuur, super uier, en geweldige benen en
beschikt daarbij over imposante breedte en welving in haar ribben, hetgeen er voor
zorgt dat ze beschikt over ontzettend veel balans. ‘Ze is precies het soort koe dat wij
graag fokken; melkrijke, gebalanceerde koeien met goede uiers. Wij willen geen grote,
houterige dieren; we houden van platte, melktypische botten,’ vertelt Chris. De Uhrs
verkochten in 2011, toen ze 2 jaar oud was, 50 procent aandeel in Jasmine aan de
McMillans van Kingsway Farms in Hastings, Ontario. Ze werd vervolgens in 2013
Reserve Kampioen op de Northumberland County Show en Quinte Exhibition en
Algemeen Kampioen op de Stormont County Show en Peterborough Exhibition in 2014.
Op de Knonaudale Sale in 2015 betaalden de McMillans de op één na hoogste prijs
($15.500) om Jasmine volledig uit te kopen. Daarnaast kochten zij nog 3 andere
generaties van de familie. Als 9 jaar oude koe werd Jasmine in 2017 Algemeen
Kampioen op de Autumn Opportunity Show en de Northumberland County Show
voordat ze tweede werd op de Royal. ‘Een groot deel van de successen van deze
familie komen toe aan Kingsway. Wij gaan alleen naar lokale shows. De verkoop aan
iemand die haar kon ontwikkelen en meenemen naar de grote shows, heeft de familie
veel publiciteit opgeleverd,’ vertelt Chris. ‘Kingsway levert geweldig werk. Bereid zijn om
goede dieren te verkopen aan mensen die hen naar een hoger niveau kunnen tillen,
heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan ons succes.’
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Eén van Jasmine’s Sid-dochters, Knonaudale Muddy EX-93, is één van de actuele sterren in
de Knonaudale-stal: Zij was Grand Champion op de Stormont County show.

AANDACHT

Jasmine is op 2-jarige leeftijd gespoeld met Sid, met als resultaat bijvoorbeeld 3 koeien
die nu zijn gekeurd met EX. Hoogst ingeschreven van hen is Knonaudale Mudpie EX-
94, die in 2015 voor $26.000 als duurste nummer werd verkocht aan Kingsway op de
Knonaudale Sale. Mudpie trok veel aandacht op de shows en werd datzelfde jaar in de
herfst verkocht aan MilkSource in Wisconsin. Ze was tweede in haar rubriek in Madison
en werd Honourable Mention in de Middenklasse. Een Reginald-dochter van Mudpie,
Knonaudale Orangecrush, verbleef eveneens enige tijd op Kingsway voordat ze werd
verkocht aan Mike en Julie Duckett in Wisconsin en in 2017 als junior-3 nominaties
verdiende in de All-Canadian en All-American-competities. Een Solomon-dochter van
deze koe, Knonaudale Blue Crush, was met $18.000 het op één na duurste nummer
van de Beckholm Tag Sale en ging naar Lilyking en Trekill. Verder zijn er nog diverse
Doormans, een Solomon en een Armani-Red van Orangecrush op Knonaudale. ‘We
proberen een nieuw aspect aan de familie toe te voegen, door ook wat roodbont te
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gebruiken,’ legt Chris uit. Een andere Sid uit Jasmine is Knonaudale Muddy EX-93,
actueel één van de betere dieren op Knonaudale. Muddy was afgelopen jaar Grand
Champion op de Stormont County Show, terwijl één van haar Brewmaster-dochters,
Knonaudale Pretty Mud op dezelfde show kampioen werd bij de pinken. De derde EX-
Sid uit Jasmine – Knonaudale Mud EX-90 – loopt bij Milvalea Holsteins, Baltimore,
Ontario. Alle ingeschreven dochters van Jasmine zijn EX of VG. Nog een
noemenswaardig familielid is Kingsway Windbrook Jazz VG-89, de nr.1 van de
vierjarigen en vervolgens Grand Champion tijdens Peterborough in 2017.

BEREIDHEID

Jasmine heeft 2 EX zussen, een Damion en een Goldwyn, terwijl er ook een 87 punten
Goldwyn is die eveneens bewijst een top fokkoe te zijn. Laatstgenoemde koe is
Knonaudale Jupiter. Zij gaf haar scherpe, melktypische frame door aan haar EX
Braxton-dochter en haar talrijke jongere dochters, waaronder een 2 maanden jong Unix-
kalf. De Knonaudale-stal bestaat uit 95 koeien met meer dan 220 dieren in totaal,
waarvan meer dan de helft behoort tot de Jasmine-familie. Het bedrijf heeft een 305
dagen productie van 10.500kg 4.3% 3.5%. Vanwege de aandacht die de Jasmine-
familie heeft gecreëerd is er tegenwoordig veel vraag naar embryo’s, vooral uit Japan.
Eén van de hoogtepunten van dit showseizoen was de bedrijfsgroep van Knonaudale,
goed voor een derde plaats op de Royal. Deze bestond uit 3 generaties van dezelfde
koefamilie met Jasmine EX-96, haar dochter Mudpie EX-94, en Mudpie’s dochter
Orangecrush EX-91, allemaal van verschillende eigenaars. Bovendien werd Kingsway
tweede met in hun groep nóg een dochter van Jasmine, Kingsway Windbrook Jazz.
Door middel van intensieve en doordachte inzet van ET, heeft Knonaudale één van de
consistents fokkende exterieurfamilies van het ras ontwikkeld. Hun bereidheid om de
beste dieren te verkopen en daarmee anderen de mogelijkheid te bieden hun dieren te
ontwikkelen naar het volgende niveau, is internationaal niet onopgemerkt gebleven.
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