Degelijke Switchdochters sterker in breedte- dan in hoogtemaat

Support debuteert met grote, gerekte vaarzen

Rickys melkrijker dan verwacht

Jatra verrast met robuuste koeien met kwalitatief sterke uiers

Drie keer docht ergroepenshow
Fabian en Support maken meeste indruk op vernieuwde CR Delta Koe-Expo in Wanroij
Voor het eerst kwamen de dochtergroepen op de CR Delta Koe-Expo
drie keer in de ring. Met name het avondoptreden was een primeur
die aansloeg. De uitgezwaarde Fabians en de fraaie Supports kregen
de meeste lof toegezwaaid. Ricky en Jatra verrasten.

H

et was even wennen voor de verzorgers van de dochtergroepen. Niet
één, maar maar liefst drie keer betraden
ze de ring om de koeien aan het publiek
te laten zien. Vooral het avondoptreden

– voor het eerst in de geschiedenis van
de CR Delta Koe-Expo en voor herhaling
vatbaar – trok veel kijkers. De tribunes
waren tot bovenaan gevuld.
De groep van Vero Switch (v. Sabre) beet

Switchfokker René de Jong: ‘Koeien voor in de wei’
‘De dochtergroep van Switch presteerde boven mijn verwachting. Ik had gedacht dat de koeien iets minder open
zouden zijn.’ Switchfokker René de
Jong van Vero Holsteins uit Molenschot
kijkt tevreden terug op het optreden
van Switch. ‘De koeien hebben genoeg
ruimte tussen de voorbenen en de voorhand sluit mooi aan op de middenhand.
Dat zie ik ook terug bij de koefamilie
waar Switch uit komt. Het zijn koeien
om de wei in te jagen.’
Zelf melkt De Jong twee dochters van
Switch. De Sabrezoon krijgt in Molenschot zeker nog meer kansen. ‘Ik gebruik Switch vooral op wat extremere
melkkoeien.’
Het was voor De Jong niet de eerste
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René de Jong: ‘Switch op extreme koeien’
keer dat hij een dochtergroepenoptreden meemaakte van een zelfgefokte
stier. Eerder gebeurde dat bij Mascotzoon Vero Piramide. ‘Het grappige is
dat het allebei stieren zijn met hoge gehalten. Mensen verwachten bij ons
juist stieren met veel melk.’

in Wanroij het spits af. De vijf oudmelkte vaarzen voldeden aan het beeld dat
Switch, gefokt door Vero Holsteins uit
Molenschot, op papier laat zien. De degelijke Switchdochters waren sterker in
de breedtemaat, zowel in voorhand als
in kruis, dan in de hoogte- en lengtemaat. Hoewel de groep al geruime tijd
aan de melk was, toonden de assertieve
vaarzen voldoende openheid en een bij
het lactatiestadium passende conditiescore. Bij het beenwerk viel de klauwhoek in positieve zin op. Bij de uiers gold
dat voor de speenplaatsing en de ophangband.
De afstamming van Switch (Sabre x Ronalddochter Vero Willy 64) lijkt op die
van Barnkamper Support (Sabre x Ronalddochter Barnkamper Marilyn 27).
Toch hadden de groepen qua uiterlijk
weinig van elkaar weg. Support was in
Wanroij een van de publiekstrekkers.
Veel veehouders waren nieuwsgierig
naar de dochters van de Barnkamperstier, die met 112 totaal momenteel
een van de betere exterieurstieren is bij
zwartbont. Support stelde niet teleur.
Hij stal de show met een uniform vijftal
grote, gerekte vaarzen met hellende
kruisen en een strakke bovenbouw. Van
opzij gezien neigden de droge benen
naar de kromme kant, maar in beweging
belemmerde dat de Supportdochters
niet. Evenals bij Switch was de achteruierhoogte het minst sterke punt in de uiers, die wel prima waren aangehecht en

Fabians flink uitgezwaard sinds NRM in 2006
voorzien van een scherpe ophangband.
Het doorgaan van de Koe-Expo hing in
september aan een zijden draadje. Niet
alleen de uitbraak van mond- en klauwzeer in Engeland, maar ook de toename
van het aantal blauwtongbesmettingen
dreigde roet in het eten te gooien. Dat de
organisatie het toch voor elkaar kreeg
om tien dochtergroepen, een collectie
mrij-koeien en een aantal kruislingen te
laten zien, verdient een compliment.
Vanwege blauwtong sneuvelde spijtig
genoeg wel de groep van Delta Paramount, een van de meestgebruikte stie-

ren van dit moment. De selectiecommissie kreeg zoveel afmeldingen dat in
Wanroij geen dochter van Paramount
verscheen. Ook de formatie van Apina
Fortune (Russel x Ronald) liep averij op.
Op woensdagavond kwamen nog vier
dochters in de ring, op donderdag bleef
het bij drie derdekalfsdieren. Fortune
kwam daardoor niet tot zijn recht. De
zwartglimmende, open ribbenpartij van
het trio sprak zonder meer tot de verbeelding, evenals het sterke beenwerk
en de prima kruisen. Het drietal kende
echter aanmerkingen op de uiers.

Voor een plezierige verrassing zorgde
Newhouse Ricky, die in Wanroij zijn debuut maakte met een dochtergroep. De
Majorzoon uit Fataldochter Newhouse
Sneeker 149 moet het voor zijn productievererving hebben van zijn hoge gehalten, zijn melkvererving is negatief. Toch
oogden zijn harde derdekalfsdochters
melkrijker en frisser dan verwacht door
de jeugdige opdruk en de meer dan gemiddelde openheid. De vijf koeien
pronkten bovendien met mooi beaderde, prima aangehechte uiers, soms met
wat lange spenen, maar wel steevast met
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Spencer toont jeugdige, tengere dieren met ondiepe uiers
hoge achterkwartieren. Niet bij alle
dochters was de kruisligging onberispelijk, zoals een enkeling ook wat laag op
de verzenen was.

Optreden in geboortestreek
Ook bij roodbont traden enkele debutanten op. De relatief onbekende Topspeed Jatra bijvoorbeeld, een Jeromzoon
uit Celsiusdochter Topspeed Giny en gefokt door Jan Wigboldus uit Garmerwolde. Voor hem verscheen een vijftal robuuste tweedekalfskoeien in de ring die
hun hoge productie – Jatra vererft ruim
1600 kg melk – gemakkelijk aan lijken
te kunnen en allerminst frêle oogden.
De bovenbouw bleek niet het sterkste
punt van de Jatra’s, die kwalitatief sterke, prima aangehechte uiers torsten.
De groep van Heihoeve Delta Spencer
(Lightning x Spektrum) had minstens zoveel nieuwswaarde. De populaire Lightningzoon presenteerde een collectie
jeugdige, tengere dieren met ondiepe en
goed opgehangen uiers. Het beenwerk
was droog, maar de stap bij een enkeling
wat voorzichtig. Hoogtemaat hadden de

Veel variatie in leeftijd in groep van Classic

Spencers zeker, maar voor deden ze wat
smal aan.
Of de Spencerdochters net zo doorgroeien als de nakomelingen van Lowlands
Fabian (Creylo x Tulipdochter Flora) is de
vraag. Veel veehouders hadden nog het
debuut van Fabian op de NRM 2006 in
het achterhoofd. Toen debuteerde de
Creylozoon met een groep lichte, jonge
vaarzen die de breedte in het skelet misten. In vergelijking met dat optreden
waren de Fabians verrassend veel uitgezwaard. Onder aanvoering van de bijzonder fraaie kopkoe Gusta 117 imponeerden de mooie middenhanden, de
strakke bovenlijnen en de hellende kruisen van de Fabiandochters. Ze lieten er
geen misverstand over bestaan dat de uiervererving het handelsmerk is van hun
vader. De melkklieren waren rijk beaderd, de achterkwartieren hoog aangehecht en de spenen keurig geplaatst. Bij
al die lof past een aanmerking op het
beenwerk, dat in de hak bij een enkeling
wat grof aandeed.
Ook Classic kwam al vaker met een
dochtergroep voor de dag. De Stadelzoon

Tonnie Vissers: ‘Avondprogramma goed aangeslagen’
Voor het eerst vond de CR Delta KoeExpo plaats in een nieuwe opzet. Hoe
kijkt projectleider Tonnie Vissers erop
terug? ‘Vooral het avondprogramma is
goed aangeslagen. Er waren ’s avonds
veel mensen en de sfeer was uitstekend. De groene grasmat in de hal waar
de dochtergroepen stonden is ook een
succes geweest. Zelf was ik erg blij met
alle medewerking die we van onze eigen mensen kregen.’
Het totaal aantal bezoekers schat Vissers op ongeveerd drieduizend. ‘We
hadden gehoopt op iets meer, maar
veel veehouders waren druk op het
land. Dat heeft vast een rol gespeeld.’
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Tonnie Vissers: ‘Drieduizend bezoekers’
Vissers is er niet zeker van of de koeien
bij een volgende editie weer drie keer
in de ring zullen verschijnen. ‘Misschien is twee keer ook voldoende. Zowel voor de medewerkers als voor de
dieren is drie keer wel veel.’

blijft aan zijn fokwaarde nog altijd dochters toevoegen. Tijdens het optreden in
zijn geboortestreek – Classic is gefokt
door Wiel Peeters uit Sint Anthonis –
maakte hij de verwachtingen niet helemaal waar. Dat kwam wellicht door de
variatie in leeftijd van de gepresenteerde
koeien. De oudste koe in de groep was
bijna vijf jaar oud, de jongste net twee
jaar oud. De collectie van Classic, met
vijf roodbonten en een zwartbonte,
showde veel lengte en jeugd, hellende
kruisen en droog beenwerk.

Op naar de miljoen
Van Kian en Laurenzo presenteerde CR
Delta dochters uit de fokperiode. De selectiecommissie kon daardoor voor het
samenstellen van de groep kiezen uit
een royaal aantal dochters. Laurenzo (v.
Cash) werd vertegenwoordigd door zes
degelijke dochters die niet zo snel een
keuring op hun naam zullen schrijven,
maar wel uiterst functioneel en robuust
zijn. De conditiescore was prima, evenals de strakke bovenbouw, en de Laurenzo’s bewogen gemakkelijk door de ring.
Dat laatste gold zeker ook voor de Kianformatie, misschien wel de groep met
het beste beenwerk op de CR Delta KoeExpo. Op het gebied van dochtergroepen
heeft Kian een reputatie als geen ander.
Dat benadrukte hij in Wanroij nogmaals.
Zijn collectie bestond uit harmonisch
gebouwde koeien met mooie kruispartijen, prachtig beaderde uiers en fijn
beenwerk. Onlangs passeerde Kian met
een levenstotaal van 600.000 inseminaties Alva 4 als de meestgebruikte roodbontstier aller tijden. De dochtergroep
in Wanroij zal het gebruik van Kian zeker niet doen dalen. Wordt hij de eerste
roodbontstier die de grens van een miljoen doses sperma gaat passeren?
Inge van Drie

