
HOLSTEIN INTERNATIONAL  05/201439

pentier (Britany, met 2776 gLPI) en een EX-90 
volle zus bij Génibeq (Berthe, met 2600 gLPI).

RUIM 400.000 DOSES
De dochtertest van Brawler verliep via Semex’ 
Genomax-programma. Baxter is nu 6,5 jaar 
oud en heeft inmiddels 1400 dochters in zijn 
fokwaarde. Het aantal verkochte doses sperma 
steeg al boven de 400.000. ‘Binnen onze inter-
nationale verkoopprogramma is Brawler één 
van de populairste stieren,’ vertelt Brad Sales 
van Semex. ‘Brawler voldoet uitstekend aan de 
eisen van verschillende marktsegmenten en 
met zijn hoge betrouwbaarheid past hij binnen 
het strijdplan van veel klanten.’ 
Brawler debuteerde in augustus 2012 met een 
dochtergeteste index van 2638 LPI op de nr.1 
positie in Canada. In december van dat jaar 
zakte hij naar 2511 LPI, om in de drie draaien 
daarna weer op te klimmen naar de prachtscore 
van 2794 LPI. Daarmee staat de spierwitte Bax-
ter-zoon in de top-10 van zijn land en behoort 
tot de allerhoogste 99%-stieren. Brawler ver-
erft krap 1000 kg melk met positieve gehalten 
(+.23% vet +.15% eiwit). Daarbij toont hij zeer 
gunstige fokwaarden voor levensduur, afkalfge-
mak dochters, temperament en melksnelheid. 
Zijn +10 voor totaal exterieur wordt gesteund 
door +12 benen en klauwen en +9 uier.

PARTNERS
‘Als een echte verfijnende stier zou ik Brawler 
willen beschermen voor kracht in de voorhand. 
Daarom hebben zijn beste dochters minimaal 
één ding met elkaar gemeen; hun moeders zijn 
grote en sterk gebouwde koeien, die vragen om 
wat meer melkuitstraling en fijnheid,’ zegt Sau-
cier. Semex heeft 3 zoons van Brawler getest en 
er volgen misschien nog een paar meer. Daar-
naast staan een aantal Brawler-dochters onder 
contract voor stieren. ‘Het is grappig, maar als 
ik bedenk welke bloedlijnen goed passen bij 
Brawler, dan kom ik op veel stieren die begin-
nen met de letter “D”; Dundee, Damion, Dol-
man, Duplex, Denzel, Drake en Denison. Maar 
ook op sterke dochters van stieren als Sanchez, 
Samuelo, Mr Sam etc.,’ zegt Saucier, die aan-
geeft dat inmiddels al 1458 Brawler-dochters 
zijn ingeschreven, waarvan 70 als vaars werden 
beoordeeld met VG.’ De oudste Brawlers zijn in 
de 3e lactatie. ‘Het is indrukwekkend om te zien 
hoe ze zijn doorontwikkeld, ook in de voorhand. 
Als ik die koeien zie, komt maar één naam in 
mijn gedachten… Baler Twine.’ l

UIT BALER TWINE
Brawler werd in november 2007 geboren uit het 
fokprogramma van het syndicaat Génibeq in de 
Canadese provincie Quebec. Zijn moeder, Gen-
I-Beq Shottle Barbi, stamt via een EX Champion 
uit niemand minder dan Braedale Baler Twine, 
de moeder van Goldwyn. Terwijl haar volle zus 
(Bombi) een prachtige fokcarrière maakte bij 
Siemers Holsteins, deed Barbi geweldige zaken 
voor de mannen van Génibeq. Haar exterieur-
score werd in de 3e lactatie verhoogd van VG-88 
naar EX-92 en de productie in die lijst bedroeg 
6.06 365d 15.762 kg 4.8% 3.5%. Daarbij le-
verde Barbi diverse uitstekende nazaten. Onder 
andere dus uit de combinatie met Baxter. Twee 
volle broers van Brawler, Gen-I-Beq AltaBuzzer 
en Butler, scoren respectievelijk 2749 en 2306 
LPI. Terwijl een VG-86 volle zus acteert bij Char-

‘Iedere keer als mensen me vragen om de 
Brawler-dochters te omschrijven, schiet 
me één woord van 4 letters te binnen: 

zijde.’ Aan het woord is Carl Saucier van CIAQ 
(een van de KI’s binnen de Semex-organisatie), 
die zo’n 100 dochters van Brawler zag. ‘Het 
fokpatroon wordt steeds duidelijker: Brawler is 
een verfijnende stier. Hij heeft de uitgesproken 
kwaliteit om melktype te vererven. Dat begint 
bij een zeer vrouwelijke kop en erg droge en 
platte botten. Verder beschikken zijn dochters 
over veel hieldiepte en zijdezachte en sterk aan-
gehechte uiers, met sterke ophangbanden en 
ideaal geplaatste spenen. Daarbij zijn de Braw-
lers gemiddeld van maat en voorzien van sterke 
bovenlijnen en ideaal gevormde kruizen.’

In de top-15 van de Canadese dochtergeteste stierenlijst bivakkeren meerdere 

populaire Baxter-zoons. De hoogste met 99% betrouwbaarheid is Brawler. Het 

fokproduct uit de stallen van Génibeq vererft – net als zijn beroemde oudoom 

Goldwyn – veel vrouwelijkheid en zijdezachte uiers. 

Gen-I-Beq Brawler:
verfijnende stier uit Goldwyn’s familie

 BERT WESSELDIJK

Baxter-zoon 
Gen-I-Beq Brawler 
stamt via een  
EX-92 Shottle 
en een EX-90 
Champion uit 
Braedale Baler 
Twine, de moeder 
van Goldwyn.

Delaberge Brawler Lisie VG-87 stamt via Lou en 
Goldwyn uit Delaberge Durham Lucille.

Delorme Joalya (Brawler x Radisson) werd 
ingeschreven met 88 punten en 89 voor uier.
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