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Roodbonte proefstiergroepen blinken uit in framekenmerken

De presentatie van roodbonte dochtergroepen uit de proef-

Fidelity ‘man of the match’

periode mondde uit in een glansrol voor Fidelity. De groep van
Ideal voldeed daarentegen niet aan de verwachtingen. Kylian en
Red Glory nestelden zich tussen beide.
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Kyliantelgen fraai in de overgangen van het skelet

H
Stralende Fidelitydochters
zwaren uit in tweede lijst

Fidelity met afstand de populairste groep
Het publiek op de NRM heeft met grote
meerderheid de groep van Fidelity als
beste roodbonte proefstiergroep aangewezen (tabel 1). Van de bijna driehon-

derd antwoorkaartjes die ingeleverd
werden bij de Veeteelt-stand was zestig
procent voor de populaire Kianzoon.
Halfbroer Kylian zetten de NRM-bezoe-

Hoge achteruiers bij de collectie Fidelitydochters

kers op plaats twee. De exterieurtopper van het kwartet roodbonte dochtergroepen was Ideal (v. Talent). Hij
kon niet helemaal aan de verwachtingen voldoen en kreeg tien procent van
de stemmen, net iets meer dan Red
Glory.
Tabel 1 – Uitslag enquête
dochtergroepenbeoordeling

stier
Fidelity
Kylian
Ideal
Red Glory

stemmen (%)
60
23
10
7

ij is de eerste roodbonte stier die
CRV ook aan de zwartbontzijde van
de stierenkaart heeft geplaatst. Delta Fidelity (v. Kian) krijgt op dit moment vaker een zwartbonte dan een roodbonte
koe als partner; CRV insemineert zes op
de tien rietjes bij een zwartbont dier. De
achterliggende gedachte is dat veehouders steeds minder hechten aan kleur,
maar bovendien zou Fidelity zich in stierenland prima kunnen meten met de
zwartbonttop.
Die reputatie maakte Fidelity meer dan
waar. Terwijl iedereen in de ban is van
het WK voetbal, zou Fidelity op de NRM
de titel ‘man of the match’ niet misstaan.
De tweedekalfs Fidelity’s verrasten met
gerekte, uitgezwaarde en lange skeletten,
waarin de overgangen van voor naar achter vloeiend in elkaar overliepen. Fidelity
steeg wat frame betreft boven zichzelf
uit; zijn fokwaarde is met 100 niet hoger
dan modaal. Dat gold ook voor de kruispartijen, die functioneel in elkaar staken
met de gewenste helling en breedte. In
vergelijking met zijn debuut op de CRV
Koe-Expo in Den Bosch toonde het vijftal
nu meer kracht in de bovenbouw. Fidelity
liet dochters zien die uitstraalden veel
melk te willen geven. De uniforme groep
stapte stevig recht vooruit op droge benen. De invloed van Fidelity’s vader Kian
kwam daarin het sterkst tot uitdrukking.
Het uierbeeld van de equipe onderstreepte de glansrol voor Fidelity: zijn nakomelingen lieten vaste, hoog aangehechte

uiers zien, met een sterke ophangband en
een optimale speenplaatsing. Enig smetje
vormde de lengte in de vooruiers, maar
zelfs een ‘man of the match’ speelt niet
altijd volmaakt.

Ongunstig lactatiestadium
Het contrast met de groep van Beukenhof
346 Ideal (v. Talent) van CRV was behoorlijk. Op papier is hij een vererver van topexterieur, in de ring was het lastig een
lijn in de groep te ontdekken. De eerste,
solide koe ontbrak het aan kracht in de
bovenbouw. De tweede stapte gevoelig,
terwijl ook koe nummer vier op dat vlak
niet overtuigde. De slotkoe van het vijftal was net als de andere Ideals wel groot,
maar miste de macht die bij haar hoogtemaat zou passen. Al met al wisselde de
groep in frame en beenkwaliteit. Mogelijk speelde het gevorderde lactatiestadium een rol, waardoor het vijftal niet kon

schitteren. Ideals sterkste onderdeel is
zijn uiervererving (110) en dat bleek ook
in de ring. Zijn dochters droegen hun
uier hoog met een sterke ophangband.
Kylian stamt evenals Ideal uit de Massiafamilie. De Kianzoon van CRV kan terugkijken op een beter NRM-debuut dan zijn
bloedverwant. Opvallend zijn de sterke
frames die de tweedekalfsdochters tentoonspreidden. Daarnaast liet hij diepe
skeletten met ruime voorhanden, fraai
gewelfde ribbenpartijen en correcte
kruisconstructies zien. Kortom, voldoende vermogen om de hoge producties te
behappen.
Het beenwerk is met 112 punten Kylians
handelsmerk. De groep maakte dat duidelijk met lange passen op parallel geplaatste en droge benen. De Kyliangroep
kwam verdienstelijk voor de dag, maar
minder uniform dan de collectie van Fidelity. Dat gold met name voor de uiers,
die soms net wat fraaier mochten in de
afwerking. Ze oogden wel vierkant en
waren prima aangehecht, maar wisselden iets in vooruier en hoefden voor
tweedekalfsdieren niet ruimer.

Ruimte in lichaamsbouw
KI Kampen vaardigde bij roodbont een
groep af van Lightningzoon Red Glory. De
stier staat te boek als vererver van prima
frames met licht bovengemiddelde fokwaarden voor uier en benen. Red Glory
deed met zijn dochtergroep in Utrecht
een schepje boven op zijn cijfers. De goed
ontwikkelde tweede- en derdekalfskoeien
toonde fraaie overgangen in het skelet.
De ruimte in de voorhand zette zich door
tot in de achterhand, waar de draaiers
mooi centraal waren geplaatst met hellende kruisen tot gevolg. In de benen
overtrof Red Glory zijn fokwaarde van
101, zijn dochtergroep paradeerde trefzeker door de ring met voldoende droge benen. Ook de achteruiers waren hoger dan
het papier doet vermoeden, al mochten de
uiers bij sommige dieren vaster zijn aangehecht. l

Goed ontwikkelde groep Red Glorydochters
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