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focus nadrukkelijk op genomics te richten. We 
hadden De-Su Observer in z’n eerste jaar gemist, 
nu waren zijn eerste dochters er en dus zochten 
we naar de hoogste Observers. Zo vonden we 
Larcrest Cale, de Observer-dochter van Crimson. 
We paarden haar met Mogul en daaruit werden 
4-5 kalveren geboren. Eén daarvan was de stier 

kopen nog vooral op dochtergeteste stieren in 
te zetten. We wisten wel dat DNA-stieren goed 
konden zijn, maar niemand wist wie de hoog-
sten waren. Wat bleek later: we hadden die reis 
flink wat embryos gekocht, maar daar kwam 
niks opvallends uit. Toen we een jaar later weer 
gingen, veranderden van koers en besloten de 

De creatie van DG Charley is beslist een 
bijzonder verhaal. Dat veel te maken 
had met een drastische koerswijziging 

bij fokker Diamond Genetics (DG) in Nederland. 
Jan de Vries van DG vertelt: ‘In 2010 reisden 
we naar de VS, het was kort na de lancering 
van genomics. We besloten om bij onze aan-

IMPACT
Op dat punt ligt ook de grote waardering van sire-analyst Ryan Starken-
burg van ABS. ‘Stieren kunnen invloed hebben op verschillende manieren: 
hoge spermaverkopen, stiervaders, beste dochters, stieren die zowel zoons 
als kleinzoons leveren… en Charley vinkt al die vakken aan! Hij doet het 
allemaal en zal daarom een lang blijvende invloed op het ras hebben.’
Waarvan akte. Al een jaar lang weet Charley-zoon Hurtgenlea Richard Charl 
(2907 TPI) zich in Amerika’s dochtergeteste top te handhaven, terwijl zijn 
zoon Genosource Captain (3081 gTPI) nr.3 van de DNA-toplijst is en één van 
’s werelds intensiefst gebruikte stiervaders is. Daardoor gonst het van de 
vele Captain-zoons in Amerika’s DNA-toplijst. Ook in Europa doen Charley-
zoons het uitstekend. In Duitsland is Casino de dochtergeteste nr.1, waarbij 
halfbroer Summerlake de nr.5 van het klassement is. In Italië vinden we 
DG Nebula als dochtergeteste vererver, maar wellicht invloedrijker wordt 
de jongere Deense Charley-zoon Hedegaard Crown. Hij doet vooral beste 
zaken als stiervader in Duitsland; in de top-10 vinden we de veelgevraagde 
Crown-zoons Camus en Carenzo, terwijl we naast hen nòg 4 Crown-zoons 
in de Duitse DNA-top-30 aantreffen. 
Natuurlijk geldt in de VS genoemde Charl als vlaggenschip onder de 
Charley-zoons , maar daarnaast dient Denovo Crosby genoemd te worden. 

Albada rapporteert: ‘Crosby laat ook in Engeland erg 
goede fokwaarden zien (876 gPLI) en de eerste geluiden 
die ons over zijn gekalfde dochters bereiken zijn veelbe-
lovend.’ Naast Crosby zijn Pine-Tree Durable en Howler 
andere veelgebruikte Charley-zoons bij ABS. 
Ziedaar Starkenburg’s nadrukkelijke conclusie: ‘Charley 
heeft best werk voor ons verricht. Gedurende zijn gehele 
carrière zijn de verkoopcijfers heel stabiel gebleven, tot 
op de dag van vandaag, en dat zie je natuurlijk maar bij 
een beperkt aantal stieren. Daarbij heeft hij zoons gele-
verd die voor diversiteit gezorgd hebben. Ja, Charley is 
een goede stier in vele opzichten.’

‘APART’
Deze aprilmaand wordt Charley 7 jaar oud en dankzij zoons als Charl en 
Casino, en kleinzoons als Captain, Camus en Carenzo is het duidelijk dat we 
heel lang van deze Supershot-zoon zullen blijven horen. Ja, Charley weet 
van blijven en volgt in dat opzicht zijn moeder en volle zus. Want in stal 
Meppelink in Nederland zijn z’n bijna 9-jarige moeder DG Candide en zus 
Caylee nog altijd present. Zij zijn opmerkelijke Nederlandse nakomelingen 
van de Amerikaanse Observer-dochter Larcrest Cale, die De Vries in 2011 
als pinkje vond, uiteindelijk VG-89 ging scoren en “Dam of Merit” bij eige-
naar Larson in Minnesota werd. En zo een invloedrijke dochter van moeder 
Larcrest Crimson werd. De Vries besluit: ‘Ja, die Crimson is echt wel een heel 
aparte koe. Zij kan zowel hoge NetMerits, TPI’s als top-PTAT’s leveren! En dat 
allemaal van één Ramos – echt apart.’ l

Condor, die het best goed gedaan heeft. AI Total was toen 
echter nog klein en kon niet zoveel sperma omzetten als 
Condor misschien verdiend had. Een volle zus van Condor 
was Candide. Zij had redelijk exterieur en wat weinig pro-
ductie. Zodoende paste ze perfect bij Cogent Supershot, 
die toen net als gloednieuwe stiervader beschikbaar was. 
Immers: Supershot had veel productie en kon exterieur-
steun gebruiken. Die combinatie bleek perfect te passen, 
zodat bij Charley de genen precies goed vielen: productie 
en DPR van vaderszijde, exterieur van moederszijde. Ach, noem het geluk 
of noem het aantallen, maar Charley had de balans. Terwijl bij zijn meeste 
volle zussen en broers altijd wel wat ontbrak. Overigens ging één lijntje wel 
verder: daaruit komt Charl-zoon DG Paul, die zelf veelgevraagd is en uit een 
kleindochter van Candide komt.’

GEMAKKELIJK
Zo werd Charley gecreëerd: Supershot-zoon uit DG Candide VG-85. Com-
pleet met een zeer hoge gTPI-index. Een bijzonder moment voor fokker 
Diamond Genetics. De Vries, ook mede-eigenaar van de toen nog jonge AI 
Total, zegt: ‘Voor Total kwam Charley – waarvoor veel belangstelling was – 
nog wat vroeg. We besloten daarom om hem een jaar exclusief beschikbaar 
te hebben om zoons te creëren en vervolgens te verkopen. Omdat Charley 
hoog was voor zowel gTPI, gPLI (UK) en gPFT (Italië) was ABS Global/Genus 
erg geïnteresseerd en kwamen we met hen tot een overeenkomst. Zo is 
Charley naar Genus in Groot-Brittannië gegaan.’
Daar, in de Genus-stal in Ruthin (Wales) verkeert Charley in goede gezond-
heid. ‘Charley doet het goed en is onverminderd populair,’ vertelt Hendrik 
Albada van Genus. ‘Met name bij onze distributeurs in Italië, Europa en Rus-
land is hij veelgevraagd. Qua aantal doses staat hij nog steeds in de top-10 
van bestverkopende stieren uit onze stal in het Verenigd Koninkrijk. Door 
de combinatie van productie met goede vruchtbaarheid en degelijk exteri-
eur (niet hoog, maar rondom correct) blijft hij populair bij melkveehouders. 
Daarbij vererft hij een prima celgetal, zo is hij in veel opzichten een gemak-
kelijk te gebruiken stier. Veehouders die Charley’s melken blijven hem 
gebruiken,’ aldus Albada. Die vervolgens een essentieel punt aanstipt: 
‘Door zijn zonen en kleinzonen zal Charley een blijvende impact op het ras 
hebben. Charley zelf testte hoog in diverse landen en veel van zijn zonen 
doen het in dat opzicht meer dan prima’.

Eén van de meest opzienbarende verervers uit het begin van de DNA-revolutie is ongetwijfeld Cogent Supershot. 

Wereldwijd nieuws werd hij, door zijn torenhoge TPI-index én zijn hoge spermaprijs. Intussen heeft Supershot – zoon 

van miljonair Supersire – zijn waarde breed bewezen met zoons als Superhero, Adorable, Salvatore, AltaTopshot, 

Mocca, Eugenio, Euclid en… DG Charley. De laatste kreeg daarbij de geweldige steun van een top-koefamilie uit 

Minnesota: de C-lijn van de familie Larson. In dit verhaal leest u hoe Charley werd gecreëerd en waarom zijn invloed 

op het ras vele generaties zal blijven. Een waarachtige globetrotter met al ruim 9000 dochters rond de wereld.

DG Charley kreeg als stiervader  
ruime kansen en benutte die optimaal

 JAN BIERMA

Charley maakt het uitstekend 
in zijn thuisstal in het Britse 
Ruthin en de Supershot-zoon 
is nog altijd gevraagd.

Melk, gehalten, 
fitness – Charley-
zoon Casino van 
VOSt is de sterke 
dochtergeteste nr.1 
van Duitsland.
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4 Larcrest Crimson EX-94
(Ramos)

t

4 Larcrest Cale VG-89
(De-Su Observer <Planet)

t

4 DG Candide VG-85
(Mountfield SSI DCY Mogul)

t

5 DG Charley
(Cogent Supershot)

Bijna onwerkelijk in het DNA-tijdperk, maar 
jazeker: ondanks dat deze Genosource Captain 
al ruim 3 jaar oud is, staat hij nog steeds nr.3 op 
de top-gTPI-lijst, omringd door talrijke zoons. 
Via Charl is Captain de kleinzoon van Charley.
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