Terug naar Inge 189

Delta Select
(Lightning x Stadel)

Inzet Delta Select niet vanzelfsprekend door moeizame start moeder Inge 356
De typische, solide framekenmerken die al generaties lang verankerd
zitten in de Ingekoefamilie heeft Delta Select niet. Maar de

Inge 356, moeder van Delta Select
Stierindex 88 % betr. (cijfers op roodbontbasis)
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Lightningzoon ontpopt zich wel als een vererver van gezonde,

Voorzichtige start

duurzame koeien en wordt inmiddels als stiervader benut.
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Hoge betrouwbaarheid
Delta Select heeft goede cijfers voor de secundaire kenmerken celgetal, vruchtbaarheid en
duurzaamheid. Zijn betrouwbare productievererving is gebaseerd op 275 dochters,
waarvan er 38 via de samenwerking met kiorganisatie CRI lopen in de Verenigde Staten.
De ondiepe uiers hebben hoge achteruiers
met korte spenen. Rekening moet er gehouden worden met de oplopende kruispartijen
en de breedte in de voorhand.
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at is het ideaaltype roodbontkoe?
Deze vraag zorgde voor veel discussie begin jaren negentig door de opkomst en inkruising van rode holsteingenen in de mrij-populatie. Het antwoord
stond tijdens de NRM van 1992 midden
in de kampioensring: Inge 189. De Jubilantdochter van Jan en Bert Wentink uit
Ruurlo combineerde de melkrijkheid van
de holsteinkoe met de breedte- en dieptematen waaraan de aanhangers van het
mrij-type zo graag vasthielden. Inge 189
werd bestempeld als ‘truetypekoe’ voor
de komende jaren en kreeg naast het
vaarzenkampioenschap op de NRM de
maximale score van 89 punten. Op volwassen leeftijd werd het fraaie uiterlijk
zelfs gewaardeerd met 94 punten.
‘Inge 189 was het hoogtepunt van onze
fokkerij’, denkt Jan Wentink terug. ‘In de
huidige roodbonte koe mis ik nog wel
eens de breedte in lendenen, de kracht in
het lijf. Eigenlijk zouden we weer terug
moeten naar het type koe zoals Inge 189.’
Ook Bert Wentink laat er geen misverstand over bestaan dat hij nog altijd
houdt van een robuuste roodbonte koe.
‘Stadel paste goed bij onze fokkerij-ideeën, maar door zijn grote invloed in de stal
moeten we inmiddels bewust op zoek
naar andere bloedlijnen. Onze eigen stier
Delta Select kunnen we mede daarom
ook maar weinig inzetten.’

Lightning dankzij mkz
Delta Select was een van de grootste stijgers van de afgelopen indexdraai. Vooral
zijn secundaire fokwaarden wonnen terrein. Delta Select stamt uit de Ingestam
van Wentink, maar hij vererft niet het robuuste type dat de Inges in het algemeen
bezitten. ‘Inges blinken van oudsher uit

Inge 189, ‘truetypekoe’ van de jaren
negentig

Bert en Jan Wentink: ‘Inge 189 was het
hoogtepunt van onze fokkerij’
in inhoud en lengte. Dat Delta Select
minder sterk scoort voor robuustheid
komt door zijn vader Lightning’, daarvan
is Jan overtuigd.
Select is een van de eerste Lightningzonen van HG met een fokwaarde. ‘In het
jaar 2000 veranderde de fokkerijkoers
van HG waarbij meer aandacht kwam
voor secundaire kenmerken. Daardoor
kwamen nakomelingen van Stadel fok-

technisch in beeld en besloten we een
aantal Stadelpinken aan te kopen om te
testen op het Delta-testbedrijf’, legt HGmedewerker Henk Verhey uit. ‘Zo kwamen we ook bij Wentink terecht, maar
dat was niet voor het eerst. Al decennialang leveren de Inges zo nu en dan een
proefstier.’
Van Inge 70, een dochter van Miena’s
Mars, vertrokken in de jaren tachtig al
vijf zonen naar de ki. Inge 70 werd via
Inge 144 (v. E-D Thor) de grootmoeder van
‘truetype’ Inge 189. Wentink probeerde
via ivp en et het succes van Inge 189 te
verzilveren, maar excellente navolging
bleef uit. Betere fokkerijresulaten bereikte Wentink met de Pigeonwoodzus van
Inge 189, Inge 213. Ze was met 85 punten
minder fraai, maar toonde zich wel een
betere producente. Een et-sessie met Reynold Jano leverde drie dochters op. De
fraaiste van het drietal, Inge 295, kreeg
88 punten en werd moeder van fokstier
Bonfire (v. Beverlake Nick) van KI Samen.
Inge 305 (v. Reynold Jano) was productiever en Wentink kreeg van haar drie dochters, waaronder een tweeling, van Stadel.
‘We hadden drie volle zussen. We konden
er daarom wel één verkopen aan HG’,
legt Jan de verkoop van Inge 356 als pink
uit. Op verzoek van HG zou Inge 356
(Stadel x Inge 305) als pink geïnsemineerd
worden met Topindex Martinus, maar
mkz stak daar een stokje voor. ‘Martinus
was door mkz tijdelijk niet voorhanden,
waarna we in overleg besloten om haar te

De inzet van Delta Select als proefstier
was niet vanzelfsprekend volgens Deltacoördinator Pieter van Goor. ‘Inge 356
startte heel voorzichtig, zowel in productie als in exterieur. Maar na zestig dagen
kwam ze toch op stoom en groeide ze uit
tot een vaars met een acceptabel exterieur van 84 punten. Uiteindelijk maakte
ze zelfs een goede 305 dagenlijst van 9508
kg melk met 5,21% vet en 3,49% eiwit en
een lactatiewaarde van 113.’ Vanwege
haar matige start bleef het bij de inzet
van Delta Select en zorgde et-sessies met

Kampjes White Wonder en Kollo evenmin voor een foktechnisch vervolg voor
Inge 356.
Delta Select wordt inmiddels wel als stiervader ingezet, zo meldt Van Goor. ‘Select
is echt een typisch product waarin je zowel Lightning als Stadel herkent. We hadden een hogere melkvererving verwacht,
maar daarin zie je toch de rol van moedersvader Stadel. De minder brede framekenmerken komen juist weer van Lightning.’
De Stadeltweeling, de volle zusters van
Inge 356, is nog altijd present in de stal
bij Wentink. Inge 374 (87 punten) heeft
net gekalfd, Inge 375 (86 punten) toont
halverwege haar vierde lactatie de robuuste eigenschappen die de familie zo
kenmerkt. Eigenlijk vinden Bert en Jan
Wentink het jammer dat Select deze eigenschappen niet overbrengt. ‘Koeien
met een sterk frame fokken beter. En die
goede frames, die zitten gewoon in de familie. Soms slaan ze een generatie over,
maar een eigenschap die zo verankerd zit
in een familie komt altijd weer bovendrijven.’
Jaap van der Knaap

Inge 375 (v. Stadel), tante van Delta Select
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