Sonni 84 sterk op vele fronten
Sunny Boydochter passeert 10.000 kg vet en eiwit en levert fokstier
De bekende Möhoeve Sonni 84 van familie Blikman uit Ruurlo
passeerde recentelijk op bijna twaalfjarige leeftijd de grens van
10.000 kg vet en eiwit. Ze leverde een eerste fokstier en staat nu aan
de vooravond van haar vijfde deelname aan de HHH-show in Zwolle.

V

ele tientallen bekers, kampioensschalen en andere eremetalen sieren
de woonkamer van familie Blikman in
Ruurlo. Het overgrote deel van de successen van fokstal De Möhoeve is in de wacht
gesleept door de Sonni’s. Dat begon al in
1988 op de NRM met zowel het kampi-

oenschap voor stammoeder Sonni (v. Keystone JP Louis), als ook het reservekampioenschap voor Adlerdochter Sonni 2. De
fokfamilie van Henk, Herbert en Lammert Blikman is niet alleen fraai, maar
onderstreept zeker met Möhoeve Sonni
84 ook productief te zijn en fokkracht te
hebben in de mannelijke lijn.
Sunny Boydochter Sonni 84 passeerde
kort geleden op bijna twaalfjarige leeftijd
de grens van 10.000 kg vet en eiwit. Eigenaar Henk Blikman weet zich het begin
van Sonni 84 nog bijzonder goed te herinneren. ‘We hadden destijds drie volle
Blackstarzusjes uit Enhancermoeder Sonni 7, zij was op haar beurt weer een dochter van Sonni 2. De Blackstars waren
melktypische, maar een fractie tere koeien. De combinatie met de wat grover fokkende Sunny Boy leek mij heel mooi.’ Uit
deze combinatie werd Sonni 84 geboren.

Dertig nakomelingen
‘Als kalf en pink liep ze er in het koppel
altijd uit’, stelt Henk Blikman. ‘Ze was
enorm sterk en had een diepe rib. Als
vaars was ze normaal ontwikkeld, had
veel inhoud en breedte in de voorhand en
kreeg 87 punten. Ze was toen niet zo
scherp als nu. Dit is een laatrijpe koe die
kon uitgroeien en dat ook heeft gedaan.
Ze is elke lactatie melktypischer geworden en heeft in de derde lactatie 92 pun-

ten gekregen.’ Op negenjarige leeftijd
behield ze dit puntenaantal bij de herkeuring voor sterkoe 1.
Vader en zoons Blikman hebben meer lovende woorden over voor hun stalfavoriet. ‘Ze is fraai van exterieur met daarbij
een superbeste productie’, vertelt Lammert. Sonni gaf tot nu toe 130.258 kilogram melk met 4,40 % vet en 3,37 % eiwit.
Haar laagste lactatiewaarde is 111, haar
hoogste 126. De gemiddelde dagproductie van Sonni 84 ligt op maar liefst bijna
39 liter. ‘Ze is altijd één van de productietoppers in de stal geweest. Tijdens de
monstering waarmee ze de grens van
10.000 kilogram vet en eiwit passeerde,
had ze bovendien een celgetal van 43’,
vertelt de bescheiden Henk Blikman met
gepaste trots. ‘De prestatie is extra bijzonder omdat ze nog maar zeven keer
gekalfd heeft. We hebben haar veel gespoeld, waardoor ze lange lijsten heeft
gemaakt.’
Het vele spoelen heeft inmiddels voor
een flinke dochterschare gezorgd. In totaal bracht Sonni zeker dertig vrouwelijke nakomelingen. Ze werd onder andere
gespoeld met Rudolph, Design, Goldwyn,
Storm, Titanic, Talent en Grandprix. Dit
resulteerde in ook minstens dertig mannelijke nakomelingen, waarvan Möhoeve
Niveau de bekendste is. ‘Voor stieren uit
Sonni 84 was in eerste instantie weinig
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belangstelling’, vertelt Henk Blikman.
‘Wij wilden Niveau daarom zelf testen. KI
De Toekomst zou het sperma winnen,
maar daar was op dat moment geen
plaats. Niveau trok kort daarna door zijn
mooie aAa-code (van 462) de aandacht
van KI Samen. Bij KI Samen werd hij een
van de meestgebruikte proefstieren.’ In
Spanje staat een geteste Allenzoon uit
Sonni 84 en in Nederland lopen nog een
Titanic- en een Goldwynzoon in de wachtof proefperiode.

Onverzettelijk karakter
De onlangs verjaarde en inmiddels twaalfjarige Sonni 84 laat zich nog uiterst jong
aanzien. Wie even over het hek van de
strobox hangt, herkent direct de nog altijd vertrouwde kenmerken van Sonni:
haar jeugdige kop met brede bek, ruime
voorhand, lange ribben en scherpe en
harde bovenbouw. Haar extreem lange
en balansrijke uier heeft nog voldoende
bodemvrijheid. ‘Ze is scherp op dit moment, maar geeft ook nog altijd veertig
liter’, vertelt Lammert. Is dit een typische
Sonni? ‘Absoluut’, antwoordt Henk Blikman direct. ‘Sonni’s zijn brutale koeien
met een onverzettelijk karakter. Ze hebben een eigen wil en kunnen tegen een
stootje. Ze hebben op de keuring menig
zweetdruppeltje gekost.’
Sonni 84 kwam als vaars vanwege de ruime voorspeenplaatsing niet door de selectie voor deelname aan de NRM. ‘De
voorspeenplaatsing en de vering in de koten hebben haar op veel grote shows van
kampioenstitels afgehouden’, vertelt
Henk Blikman zichtbaar teleurgesteld.
De statistieken rondom Sonni 84 zijn
echter sprekend. Ze nam drie keer deel
aan de NRM. Op de HHH-show in 2000
pakte ze het kampioenschap middenklasse en ze werd zeker drie keer kampioene op de keuring in Eibergen. Op dit
moment staat ze als één van de oudste
koeien aan de vooravond van een nieuw
optreden op de HHH-show. Ook de fraaie
Talentdochter Sonni 231 en Stormkleindochter Sonni 217 zijn opgegeven. ‘Volgens mij kan het minimaal de vijfde keer
worden dat Sonni 84 aan de HHH-show
deelneemt’, rekent Blikman snel voor. ‘Ze
heeft behoorlijk last van blauwtong gehad en heeft zich onlangs verstapt in de
melkstal. Hierdoor is deelname nog onzeker, maar de intentie om haar mee te nemen is er zeker.’
Florus Pellikaan

november 2 2007

23

