HHH-show dochtergroepen

Alle ogen op Cla ssic en Goldwyn
Hofleveranciers individuele keuring laten ook fraaie dochtergroepen zien

Beste dochtergroep
Classic tot nu toe

Ze leverden de meeste dochters in de individuele keuring en hun
dochtergroepen waren de moeite waard om te bekijken. Goldwyn en
Classic kregen in de ring gezelschap van de groep van CB Allen.
De dochtergroepen van O Man en Mr Sam bleven aan de kant.

H

et zat de organisatie van de dochtergroepenshow op de HHH-tweedaagse niet mee. Van de in eerste instantie vijf
aangemelde dochtergroepen verschenen
er op zaterdagmiddag uiteindelijk twee
in de ring plus een op het laatste moment
toegevoegde groep van CB Allen. KI Samen
haakte al vroeg af. Het vanwege blauwtong ingestelde beperkingsgebied nekte
de ki-organisatie bij het samenstellen
van een groep van Het Broek Lucrative rf.
Ook WWS hield de beloofde groepen van
Mr Sam en O Man aan de kant. Dat deze
drie groepen ontbraken in de ring was extra jammer omdat juist die groepen voor
het eerst in Nederland een dochtergroep
zouden presenteren.
Op wie richtten zich dan alle ogen? Op
twee stieren die al vaker dochters tentoonstelden. Semex stelde een groep samen van Braedale Goldwyn, terwijl CRV
dochters liet zien van Poos Stadel Classic.
Opvallend detail: Goldwyn was met 23
dieren in de catalogus hofleverancier in
de zwartbontkeuring, voor Classic gold
met 21 dieren hetzelfde bij roodbont.
Om met de laatste te beginnen, Poos Stadel
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Classic toonde zich in Zwolle van zijn beste
kant. Het was niet zijn eerste voorstelling
– zo waren zijn dochters onder meer in
oktober 2007 te zien op de CRV Koe-Expo
in Wanroij – maar wel zijn beste optreden
tot nu toe. Toegegeven, de selectieruimte
was nog niet eerder zo ruim als nu. De index van Classic bevat informatie van bijna
600 dochters.

Jacoba fraaie aanvoerster
De Classicgroep in Zwolle bestond uit
acht roodbonte vaarzen, met op kop
Stouwdamshof Jacoba 47, die de dag erChique Goldwynvaarzen met lange ribben

voor op een haar na buiten de prijzen viel.
Jacoba was een fraaie aanvoerster met
een strakke bovenlijn, een prima kruis,
een vast aangehechte uier en droog beenwerk. Die lijn wist de rest van de uniforme groep goed vast te houden. De goed
ontwikkelde vaarzen etaleerden een
mooie lengte, openheid en kracht. Ze
combineerden dat met kwalitatief sterke,
soms wat korte uiers en droog beenwerk
waarop ze voldoende vlot stapten.
De groep van Braedale Goldwyn van Semex
maakte niet minder indruk. Al eerder dit
jaar – om precies te zijn op de NRM – bewees de Jameszoon zijn talent op exterieurgebied. Nu is de stier ook niet gebruikt
op de minste koeien: zo kwamen twee
van de getoonde dochters uit voormalig
NRM-kampioenes.
In de ring verscheen een elftal Goldwyns.
Dat de vaarzen op hun plek zijn op een
nationale keuring was duidelijk zichtbaar.
Het elftal bestond uit chique dieren met

veel show en lange ribben. De uiers waren
mooi aangehecht, de fijne benen droog.
Tot extra klandizie zal het optreden van
Goldwyn niet leiden. De Jameszoon sneuvelde recent en zijn sperma is niet meer
beschikbaar.
Dat geldt ook voor Canyon-Breeze Allen,
waarvan Semex op het laatste moment
een optreden inlaste. Hij liet in Zwolle
zien een ander type koe te geven dan
Goldwyn: koeien met kracht en capaciteit
en grover van bot. Zijn dochtervijftal
stond bol van de individuele kwaliteit,
met onder meer in de gelederen de latere
algemeen kampioene Drouner Ria 745, de
kersverse vaarzenkampioene Bons-Holsteins Ella 153 en NRM-kampioene Wilhelmina 369.

O Man en Mr Sam op stand
Terug naar WWS, dat voor de eerste keer
met dochtergroepen zou aantreden. Toch
verschenen de in de catalogus aangekondigde groepen van Mr Sam en O Man niet
in de ring. Hoe zit dat? ‘We hadden van
O Man vijf koeien bij elkaar, maar deze
week vielen er twee af. Van Mr Sam hadden we er vrijdag wel vijf op stand, maar
een is er alweer naar huis’, legt Henk Visser, manager van WWS, uit. ‘Eigenlijk
moet je voor dochtergroepen toch acht à
negen koeien op papier hebben. Nu was
de selectieruimte te krap. Veel veehouders wilden hun dieren niet afstaan. Die
zijn al met koeien naar de NRM geweest
en willen niet opnieuw op pad. Bij O Man
gold ook dat veel dochters volop gespoeld
worden of in het zuiden staan.’
WWS toonde nog wel een aantal koeien
op stand. Zo was er van Durhamzoon
Duplex – tot voor kort vermarkt door Jan
Advokaat – op zaterdag een drietal goed
ontwikkelde, luxe dieren aanwezig met
sterk opgehangen uiers en mooi geplaatste spenen. Ze hadden gezelschap van vier
dochters van nog een andere Durhamzoon: Regancrest-Mr Durham Sam. Het viertal bestond uit twee vaarzen en twee
tweedekalfskoeien, dieren met royale lichaamsmaten, mooie middenhanden en

Braks: ‘Gooi het quotum niet helemaal weg’
‘Ik kan me voorstellen
dat mensen nu twijfelen
aan de quotering, maar
ik heb mijn twijfels over
de discussie om het
melkquotum helemaal
af te schaffen.’ Gerrit
Braks was een van de
sprekers tijdens het symposium, een nieuw onderdeel in het programma van de HHH-show.
De oud-minister van
Landbouw werkte in de
jaren tachtig zelf mee
aan de introductie van
de quotering. ‘Ik geloof
niet in pure vrijhandel.

Ik verwacht dat er in de
toekomst weer een manier nodig is om de productie te beperken. Gooi
het quotum daarom niet
helemaal weg. Ik weet
hoeveel inspanning het
kost om zoiets op te zetten. Ik zou eerder denken aan bevriezen of
met kleine percentages
verruimen.’
Braks hamerde ook op
het belang van kennis
voor melkveehouders.
‘Als er ooit nog eens financiële middelen nodig
zijn in de melkveehoude-

prima achteruiers. En O Man? De drie
dochters van de lijstaanvoerder voor nvi
kenmerkten zich eerder door een robuuste dan door een fraaie uitstraling. In de

Gerrit Braks
rij, dan zou ik die primair
besteden aan een kenniscentrum. De Nederlandse landbouw heeft zijn
kracht altijd ontleend
aan een combinatie van
kennis, technologie en
saamhorigheid.’

keuringsring ligt hun talent niet, in de
melkstal vast wel.
Inge van Drie

Gemiddeld 8700 euro op Tulip Sale
Ze blijven gewild, de genen van Windy-KnollView Promis. Op diverse
veilingen in Europa
leverden nazaten van
de Rudolphdochter de
hoogste prijs op en ook
op de Tulip Sale was de
veilingtopper een Promistelg.
Damionkleindochter Texel Beauty
Phantasy verhuisde voor
26.000 euro van eigenaar.
‘Gezien de omstandigheden zijn we tevreden
over het veilingverloop’,
vertelt organisator Adolf
Langhout.
Gemiddeld brachten 50
nummers 8700 euro op

en dat is minder dan de
vorige editie. ‘Vorig jaar
gingen de topkalveren
naar Engeland, maar door
de regelgeving rondom
blauwtong in Nederland
zijn Britse kopers afwachtend.’
Ook matige melkprijzen,
de late uitbetaling van
subsidies en de kredietcrisis spelen volgens

Langhout een rol in
het verloop van de veiling. ‘Normaal gesproken
waren vorige week de
landbouwsubsidies, zoals melkpremies, uitbetaald. Het maakt verschil
wanneer je als potentiële
koper op de Tulip Sale
dat geld net wel of net
niet op je bankrekening
hebt staan.’

Tabel 1 – Top drie Tulip Sale
naam

vader

prijs koper (land)

TB Phantasy
Damion 26.000 Mid-Westsyndicaat (VS)
Beyonce 2
Pronto 24.000 Koepon (Ned.)
Bouw Shottle Frisby Shottle 19.000 Diamond Genetics (Ned.)
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