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Nu hebben we slechts een aantal dieren van de 
Prelude Spottie-famile in mede-eigendom met 
Chris Mueller van Clearview Farm en ook en-
kele uit een Bolton uit de Laurie Sheik-familie 
genaamd Yrolgault Bolton Dream. Deze bezit-
ten wij samen met Luc Dutrisac van Prospere.’ 

FAMILIE
Op de slotveiling van Sunnylodge in 2003 
kocht Dominique Pelletier, in samenwerking 
met Ferme Pellerat en de Villeneuve-familie 
van Viris, een 9 maanden oud Allen-kalf uit 
een van de verkooptoppers van de veiling: de 
EX Rudolph-dochter Scariet. Sunnylodge Al-
len Shelly ontwikkelde zich tot een groot ge-
framede, VG-87 2-jarige en leverde de Titanic-
zoon Domicole Simms (1689 LPI bij Semex). 
Shelly’s Goldwyn-dochter Shelive werd als 
vaars gespoeld met Baxter wat resulteerde in 
2 vaarskalveren en 2 stieren waarna zij later 
via de 2007 Sale of Stars verkocht werd aan 
Corey Wolf en Tom Mercurio van Pennsylvania. 
Shelive kalfde af van een Diamond-Oak Fros-
ty-zoon, Mr Frosty Santiago, die door een be-
scheiden indexdraai op de fokstierlijst terecht 
kwam. Haar Baxter-dochters keuren beiden 
VG-88 en staan op Clearview-Farm in Clarence 
Creek, Oost-Ontario. Een van hen, Baxter Shel-
lane, is de moeder van een VG Man-O-Man 
genaamd Domicole O Shelvy die weer de 
moeder is van de nieuwste Domicole-stier die 
richting Semex gaat: Peroni (3031 gLPI met als 

B 
axter is de dominante vader geworden 
van dochtergesteste stieren in Canada. 

Chelios scoort met +14 het hoogst voor frame 
en heeft geleidelijk de ranglijst beklommen 
sinds zijn debuut afgelopen december. Bij het 
verkrijgen van een aanvullende 41 punten in 
augustus zit hij nu op 2835 LPI. De moeder 
van Chelios combineert de twee belangrijke 
koefamilies van Sunnylodge: Haar vader Gold-
wyn komt uit de beroemde Gypsy-familie 
terwijl haar eigen moederlijn terugvoert naar 
Prelude Spottie.

FOKKER
Dominique Pelletier is opgegroeid op Ferme 
Pellerat in Quebec en begon zijn carrière als 
bedrijfsleider bij Corndale en later Quality in 
Ontario. In 1988 trad hij in dienst bij Eastern 
Breeders Inc., nu onderdeel van EastGen en 
heeft sindsdien in de spermaverkoop gewerkt. 
Dominique en zijn vrouw Nicole Pouliot wo-
nen in Russel in Oost-Ontario. Hun stamboek 
geregistreerde dieren dragen de Domicole-
prefix, een combinatie van hun namen. ‘Toen 
we voor het eerst begonnen met investeren in 
een paar dieren was de droom om op een dag 
een stier te fokken die het ras zou beïnvloe-
den,’ verklaart Dominique: Met Chelios kwam 
die droom uit. In de loop der jaren heeft Do-
minique een aantal dieren in mede-eigendom 
gehad met verschillende fokkers. ‘Van de afge-
lopen jaren zijn we heel wat gaan inkrimpen. 

Chelios kwam voor het eerst onder de in-

ternationale aandacht toen zijn proefpe-

riode-dochter Brackleyfarm Chelios Cher-

rio VG-88 op de tweede plaats eindigde 

in de rubriek melkvaarzen op de World 

Dairy Expo 2012. Twee maanden later 

debuteerde de Baxter-zoon op plaats 20 

van Canada’s LPI-lijst en klimt sindsdien 

steeds hoger op de ranglijst. 

Domicole Chelios

 DOUG SAVAGE

4 Sunnylodge Jed Sheryl VG-89
(Juniper Rotate Jed)

t

4 Sunnylodge Rudolph Scariet EX-92
(Startmore Rudolph)

t

4 Sunnylodge Allen Shelly VG-87 2-yrs
(Canyon-Breeze Allen)

t

4 Domicole G W Shelive VG-87 2-yrs
((Braedale Goldwyn)

t

5 Domicole Chelios
(Emerald-Acr-SA T-Baxter)

F O K S t I E R R A p p O R t

De moeder van Chelios, 
Domicole G W Shelive 
VG-87: Als tweejarige 
werd ze geplaatst in haar 
rubriek op Harrisburg 
maar leed een slechte 
gezondheid en sneuvelde 
als jonge koe.

STERKE PUNTEN: Kracht en inhoud * Beenwerk * Uier BESCHERMEN VOOR: Dochtervruchtbaarheid * Melksnelheid * Kruisvorm
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Als Baxter-zoon met een zeer hoog exterieur vererft 
Domicole Chelios kracht en inhoud en heeft hij al 41 
VG-dochters in Canada

vader de Brawler-zoon Bud Light). De Baxter-
stieren Chelios en Chester werden getest door 
Semex waarbij Chester meer melk maar min-
der gehalten en frame vererfde dan Chelios. 

tEStEN
Chelios was een populaire DNA-stier en heeft 
al 342 dochters in zijn Canadese fokwaarde. Hij 
heeft ook 248 VS-dochters die hem, wanneer 
gecombineerd een VS fokwaarde opleveren van 
1979 TPI, 575 melk +.17%V +.03%E met 3.57 
frame, 2.57 uier en 3.55 benen. Dochtervrucht-
baarheid en melksnelheid zijn eigenschappen 
om te beschermen. ‘De dochters hebben meer 
de massieve rib en brede voorhand van Baxter, 
met een vleugje Goldwyn-stijl,’ verklaart Julien 
Chabot van Semex. ‘Sommigen zijn een fractie 
te oplopend in het kruis al is de achterhand 
vrij krachtig, terwijl de benen zeer goed zijn en 
ze prima bijblijven. Uiers zijn goed aangehecht 
waarbij een aantal een tikje te lange voorspe-
nen hebben.’ Tweedekalfs-dochters hebben 
meer melktype toegevoegd aan hun kracht en 
inhoud. Een tweejarige VG-87 Chelios werd re-
centelijk Grand Champion op een lokale show 
in New Brunswick. l
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