Nabeschouwing Proefperiodegroepen zwartbont

Beloftevolle entree vo or Beekmanshoeve Bertil
Zwartbonte dochtergroepen uit proef periode bieden veel variatie in bloedvoering
Het debuut van Beekmanshoeve Bertil
was een van de hoogtepunten tijdens het
optreden van de zwartbonte dochtergroepen uit de proefperiode op de NRM.

M

et spanning was er naar zijn optreden uitgekeken. In april maakte Beekmanshoeve Bertil
(Willis x Jocko) zijn entree als fokstier. De Williszoon, gefokt door bedrijfsleider Jan Wermink van
de Beekmanshoeve in Witharen, maakte indruk met
zijn eerste cijfers. Dat zorgde ervoor dat veel ogen in
Utrecht op zijn dochters gericht waren. Zouden ze
die aandacht aankunnen?
Op het eerste gezicht viel vooral de uniformiteit in
de groep op. Bertil toonde vijf zwartglimmende vaarzen met een mooie inhoud en ruim voldoende openheid. Bij de gemiddeld ontwikkelde dochters, die
voor een deel verder in lactatie waren, stoorden de
kruisen niet, al is het met 99 wel een aandachtspunt
bij gebruik. Op papier neigt het beenwerk van de
Bertildochters naar de rechte kant. Bij de dochtergroep van Bertil was dat niet af te lezen. De vijf in
Utrecht aanwezige exemplaren toonden een mooie
kromming in de benen en maakten royale passen.
De uiers waren het meest imponerende onderdeel
van de Bertildochters: ze waren vast aangehecht met
mooi geplaatste spenen en een prima ophangband.
Er kon geen misverstand over bestaan: de dochter-

Uniforme Bertils imponeren qua uier

Corrie 706 als kalf al naar keuringen

groep van Bertil zal zijn populariteit alleen maar verder aanwakkeren.
Gold dat ook voor Creijland Set Up (Dustin x Celsius)?
KI Kampen liet van de door Landbouwbedrijf Van
Creij uit Landhorst gefokte Dustinzoon op de open
dag in Holten in het najaar van 2007 een groep vaarzen zien. In Utrecht kwamen vijf tweedekalfskoeien
de ring in, die het qua uniformiteit moesten afleggen
tegen de Bertildochters. De Set Ups maakten duidelijk dat hun kwaliteiten meer in de melkput liggen
dan in de keuringsring. Qua melkuitstraling charmeerden de harde en gerekte Set Updochters zeker,
maar qua afwerking toonden de koeien wat schoonheidsfoutjes. De uiers waren bij een aantal dochters
wat royaal, de benen bij een enkeling aan de kromme kant.

Aan elkaar gewaagd
Set Up was niet de enige Dustinzoon die met een
groep uit de proefperiode deelnam aan de dochtergroependemonstratie. Halfbroer Dudam Surprise,
waarbij pas is vastgesteld dat zijn moedersvader niet
Festival maar Luxemburg is, was ook van de partij in
Utrecht. Met allebei 107 voor exterieur waren de
twee Dustinzonen aan elkaar gewaagd. Surprise
bracht vijf degelijke tweedekalfskoeien in de ring,
die zich zowel in positieve als in negatieve zin niet
wisten te onderscheiden. De Dustinzoon lijkt solide
koeien te fokken, die vlot stappen en thuis ongetwijfeld onopvallend hun werk doen. De kruisligging
was in de groep wel een puntje van aandacht, evenals de hoogte van de achteruier.

Dochters Hole in One blinken uit in kracht

De fraaiste dochter van de dochtergroep van Hole
in One was Corrie 706 van Jan en Carolien Werners
uit Ruinerwold. ‘Als kalf viel ze al op toen we haar
meenamen naar de jongveekeuring’, vertelt Carolien over de met 87 punten ingeschreven Corrie.
‘Het is nu erg mooi dat we haar kunnen laten zien
aan een nog groter publiek en dat ze zelfs als mooiste van de groep is uitgekozen.’ Corrie is inmiddels
alweer drachtig van haar derde kalf. ‘Of Corrie 706
een bewuste paring was? Dat weet ik niet meer’,
aldus Jan. ‘We hebben Hole in One gebruikt vanwege zijn bijzondere afstamming en aAa-code. Inmiddels lopen er ook in de kalverstal alweer nakomelingen van Hole in One.’
Jan en Carolien Werners: ‘Als kalf viel Corrie 706 al op’
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Dudam Surpise fokt solide, onopvallende koeien

Paramounts hadden zich verrassend goed ontwikkeld

Qua nieuwswaarde kon de zwartbontdemonstratie met
twee debutanten niet helemaal tippen aan de roodbontdemonstratie met optredens van drie nieuwkomers. Wel
was er veel variatie in bloedvoering. Dustin was de enige
stier die meer dan één zoon met een dochtergroep leverde.
Voor Design trad Möhoeve Niveau in de ring. De door KI
Samen samengestelde groep – met 860 dochters was de
selectieruimte voor een proefstier royaal – werd aangevoerd door moeder Möhoeve Sonni 84. Veel gelijkenis
met hun grootmoeder toonden de Niveaudochters niet.
Op de HHH-show was het ook al geconstateerd: ze hebben meer weg van grootvader Design. De krachtige Niveaudochters, die vanwege het leeftijdsverschil in de
groep en een matige vierde koe weinig uniform oogden,
beschikten over ruim voldoende conditie en prima kruisen. Ook de vooruiers waren vast aangehecht. Het beenwerk is droog en goed van stand, maar de stap was aan
de voorzichtige kant.

soepel bewegende Supportdochters nog niet sinds het
optreden in Wanroij. In hoogtemaat en lengte overtuigde het vijftal opnieuw. Dat gold ook voor de ligging van
de kruisen. In de uiers, die achter de laatste hoogte misten, zorgden de prima ophangband en mooi geplaatste
spenen voor pluspunten.
Hoe anders was de groep van Hole in One (Allen x Design).
Tegenover de melkrijkheid van Support stelde Hole in
One, afkomstig uit de Jeltes van Jan en Endie Dalenoord
uit Enschede, kracht en vermogen. De mooie overgangen en de royale maten spraken tot de verbeelding.
Ook wat betreft de mooi gevormde, ondiepe uiers kon
de KI Kampen-vererver de concurrentie aan met Support. In kwaliteit in het beenwerk en in kruisligging
moest Hole in One op zijn beurt weer voorrang verlenen aan Support.
De groep van Delta Paramount (Jocko x Fatal) verscheen in
het morgenprogramma als laatste in de ring. Ook twee
jaar geleden presenteerde Paramount zich in Utrecht,
destijds met een groep vaarzen. Die waren inmiddels uitgegroeid tot aantrekkelijke derdekalfskoeien, die zich
verrassend goed hadden ontwikkeld. De dochters van
Paramount zijn weliswaar niet de grootste, maar ze
toonden een mooie middenhand en genoeg capaciteit.
De uiers, zowel voor als achter goed aangehecht en met
mooi geplaatste spenen, kunnen de weelde van hoge
productie goed aan. Ook de soepele stap droeg eraan bij
dat Paramount zorgde voor een waardige afsluiting van
het ochtendprogramma.

Kracht tegenover melkrijkheid
Met 112 voor totaal exterieur houden Barnkamper Support en Hole in One elkaar op papier mooi in evenwicht.
Hoe verhielden ze zich in Utrecht tot elkaar? Voor Barnkamper Support (Sabre x Ronald) was de NRM zijn tweede
optreden. Op de CR Delta Koe-Expo in Wanroij maakte
de Sabrezoon uit Barnkamper Marilyn 27 indruk met
een groep grote, gerekte vaarzen. Inmiddels hadden de
Supportdochters voor de tweede keer gekalfd en stonden ze duidelijk meer in hun werkpak. Ze oogden bijzonder melkrijk en scherp. Veel uitgezwaard waren de
Melkrijke Supports nauwelijks uitgezwaard na Wanroij
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Inge van Drie

