Olympic we er voor Kian
Surprise, Support en Spencer hoogste nieu wkomers in Nederlands ki-jaar 2007-2008
Dustinzoon uit honderdtonner Aaltje 154 kreeg in mei 2007 zijn
eerste fokwaarde. In zijn eerste volledige ki-jaar schrijft Surprise,
waarvan pas dit jaar bleek dat niet Eastland Festival maar Delta
Luxemburg zijn moedersvader is, ruim 36.000 eerste inseminaties achter zijn naam, goed voor een derde plek.
Surprise is niet de enige debutant in de top tien. Hij wordt op de
hielen gezeten door Barnkamper Support, die tegelijk met Surprise zijn eerste fokwaarden kreeg. Qua vererving verschillen de
twee flink van elkaar. Dankt Surprise zijn populariteit hoogstwaarschijnlijk aan zijn plus voor eiwitpercentage en hoge scores
voor de gezondheidseigenschappen, Support scoort vooral hoog
voor exterieur.
De hoge notering van Surprise en Support gaat ten koste van
Beverlake Louson, die van de tweede naar de vijfde plaats zakt.
Veruit de oudste stier in de top tien is Himster Grandprix. De

elfjarige Lord Lilyzoon, die zelf ook drie jaar lang de nummeréénpositie bij zwartbont bekleedde en dit jaar zijn miljoenste
rietje sperma produceerde, was het afgelopen jaar nog goed voor
ruim 24.000 eerste inseminaties.

Spencer op drie
Bij roodbont prijkt achter Kian opnieuw Lowlands Fabian. De
Creylozoon uit Flora boekte wel winst in aantallen eerste inseminaties. Vorig jaar kwam hij uit op ruim 15.000 eerste inseminaties, dit jaar zijn dat er ruim 23.000. Een nieuwe naam in de
top drie is Heihoeve Delta Spencer. De Lightningzoon, die qua
nvi-niveau nauwelijks onderdoet voor Kian, kreeg zijn eerste
fokwaarden begin 2007 en die lijken in de smaak te vallen.
Spencer zorgt ervoor dat Poos Stadel Classic een plaats zakt,
maar met ruim 14.000 eerste inseminaties blijft de Stadelzoon

Tabel 1 – Eerste inseminaties per stier (1 september 2007-31 augustus 2008)

Kian en Olympic zitten vast in het zadel als aanvoerders van de klassementen met meestgebruikte
stieren in het jongste ki-jaar. Bij de importstieren
heeft Valley-Drive Zesty het stokje overgenomen
van Mascol. De Zwitserse Dominator blijft de
populairste roodbontstier uit het buitenland.

H

et wordt bijna eentonig. Voor het derde jaar op rij voeren
Delta Olympic en Kian gezamenlijk het klassement aan met
meestgebruikte stieren, zo blijkt uit de statistieken van CRV. In
het jongste afgesloten ki-jaar, dat liep van 1 september 2007 tot
31 augustus 2008, schreef Delta Olympic in Nederland 78.131
eerste inseminaties op zijn naam (tabel 1). Met afstand is de Addisonzoon uit Besne Buckdochter Etazon Music daarmee de
meestgebruikte zwartbontstier en hij komt nog ruim 1600 inseminaties hoger uit dan in het voorgaande jaar.
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De prestatie van Kian is nog opmerkelijker. De Andrieszoon uit
Sunny Boydochter Kitty 24 duldt al jaren – voor de vijfde keer is
hij de nummer één bij roodbont – geen concurrentie. Met 67.159
eerste inseminaties staat Kian bij roodbont op eenzame hoogte.
Dat de Andrieszoon al jarenlang veel gebruikt is, is ook af te lezen aan de dochteraantallen in zijn fokwaarde. De index van
Kian bevat informatie van ruim 29.000 Nederlandse en Vlaamse
dochters. Bovendien blijkt daaruit dat er van Kian dochters lopen in Duitsland, maar ook in landen met minder roodbontkoeien als Zuid-Afrika, Polen, Nieuw-Zeeland en Scandinavië.
De totalen van Olympic en Kian zijn nog niet helemaal definitief.
De officiële cijfers volgen als de laatste informatie binnen is van
veehouders die zelf insemineren.

Nieuwkomers Surprise en Support
Wie benadert bij zwartbont Olympic het dichtst? Dat is dit jaar
Delta Paramount, van wie CRV bijna 46.000 eerste inseminaties
registreerde. Vorig jaar was de Jockozoon uit Fataldochter Delta
Heart met een derde plek de hoogste nieuwkomer in de top tien.
Dit jaar boekt hij progressie, met een stijging van de derde naar
de tweede plek en ruim 14.000 eerste inseminaties extra.
De hoogste nieuwkomer bij zwartbont is Dudam Surprise. De

naam stier

1e ins.

zwartbont Nederland
Delta Olympic
Delta Paramount
Dudam Surprise
Barnkamper Support
Beverlake Louson
Himster Grandprix
Delta Onedin
Apina Fortune by
Ganvo Alexander by
Delta Canvas rf
Rocko
Lucky Mike
IJsselvliedt Julius
Delta Stilist
Holim Rafael
Delta Linfield
Beekmanshoeve Bertil
Delta Hugo
Green-Valley Obelisk
Skoatterlân Delta Sunflower
De Rith Chassee
Orcival cv
Delta Masada
Bûtemare Ido Maddison
Manders Marius rf
Möhoeve Niveau
Hole in One
Lightning rf

78.131
45.798
36.170
31.939
24.368
24.186
23.464
21.520
17.083
16.707
16.190
16.158
11.949
10.116
9.611
9.282
9.166
9.121
8.649
8.615
7.995
7.495
6.345
6.340
6.110
5.473
5.135
5.003

naam stier

1e ins.

roodbont Nederland
Kian
Lowlands Fabian
Heihoeve Delta Spencer
Poos Stadel Classic
Topspeed Laarman by
Frederik Puntdroad
Creyhorst Clor 2
Welberger Sonlight
Malie
Heide Henson by
Red Alert
Thunder van de Wilg
Taco
HS Twister
Delta Select
Hookwood Delta Scooter
Delta Scottish
Soeten Botter Amor
Mister Delta Metallica
Magy’s Lustrum
Mr Kris
Midpeler Misty

67.159
23.417
18.188
14.246
7.587
6.738
5.970
5.206
4.775
4.637
4.290
3.904
3.813
3.433
3.199
3.142
3.026
2.928
2.890
2.872
2.748
2.297

mrij Nederland
Luc
Rutger
Matthijs
Nicator

5.339
2.835
1.349
1.286

naam stier

1e ins.

vleesvee
Ustin (Bwb)
Ecolo de St. Hélène (Bwb)
Gitan du P’tit Mayeur (Bwb)
Urbanus (Bwb)
Vivant van de Brouwerij (Bwb)
Gratin de Nochet (Bwb)
Zalter du Paillaert (Bwb)

9.816
6.619
4.228
3.917
3.628
3.096
2.973

zwartbont import
Valley-Drive Zesty
10.938
V Eaton
5.339
Ginary Tandem
4.731
Jonk
4.267
O-Bee Manfred Justice
4.075
Mr. Samuelo
4.035
Stylist
3.946
Penn-England Garrison
3.800
Ladino-Park Talent rf
3.657
Jocko Besne
3.476
Jardin
3.411
Jango
3.231
Emil 2
3.028
Tiamo
2.824
Survivor cv
2.621
Norbert Calypso
2.557
Moroville Addison Banker 2.547
Bay-Bob Amateur
2.336
Mascol
2.287

naam stier

1e ins.

Pennview Ice Pack
Posal Corky Royalist rf
Picston Shottle
Roumare
Cervi Tugelo Silk
Go-Farm Ford Virzil
Stol Joc
Jenny-Lou Mrshl Toystory
Hartline Taylor
Moet Melody cv
Bofran Lucky Star
Comestar Leader
Ceresio Benares
Rgk Eske
Ramos
Granduc Tribute rf

2.264
2.228
2.210
1.882
1.780
1.712
1.625
1.592
1.568
1.514
1.394
1.329
1.321
1.245
1.176
1.164

roodbont import
Dominator
Blitz
Peterslund (Zweeds roodb.)
BFG Mandela (fleckvieh)
Starfire
BFG Engadin (fleckvieh)
Rosedale-L Rampage
Pernan (montbéliarde)
Rumba (fleckvieh)
Aggravation Lawn Boy P
Rau (fleckvieh)

6.403
2.877
2.597
2.373
2.122
1.881
1.847
1.542
1.417
1.314
1.291
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Delta Olympic: al drie jaar lang op kop

Kian weer de sterkste bij roodbont

nog wel in de buurt. Achter Classic valt een gaatje. Van Topspeed Laarman registreerde CRV ruim 7500 eerste inseminaties, waarmee Laarman zich opwerkt van een negende naar
een vijfde plaats.
In tegenstelling tot het roodbontklassement, heeft mrij wel een
nieuwe lijstaanvoerder. Was het vorig jaar Matthijs die de leiding
nam, dit jaar moet hij zijn positie afstaan aan Luc, een door de
broers Ten Damme uit Winterswijk-Meddo gefokte zoon van
Langemaat 213 uit de bekende Jolanda 94 (v. Ajax 115). Lucs halfbroers Duisenberg en Domien zijn uit de top verdwenen. Hun
plekken worden ingenomen door Rutger (v. Robin) en ex-koploper Matthijs (v. Manuel 214).
Niet verrassend zijn het de Belgisch witblauwen die de top van
de meestgebruikte vleesstieren beheersen, maar de topstieren
zijn wel minder intensief gebruikt dan vorig boekjaar. Bij elkaar
opgeteld is de top vijf dit jaar goed voor ruim 28.000 eerste inseminaties, terwijl de vijf meestgebruikte stieren vorig jaar nog
bijna 40.000 eerste inseminaties scoorden.
Naar Ustin was afgelopen jaar de meeste vraag, gevolgd door
Ecolo. Gitan is in het vleesveegezelschap een vreemde eend in de
bijt; hij wordt namelijk gebruikt binnen de zuivere fokkerij.

vorig jaar al de top tien met een derde plek, maar verdubbelde
dit jaar zijn hoeveelheid eerste inseminaties en komt uit op bijna
11.000 eerste inseminaties.
De top vijf import is een gevarieerd gezelschap met achtereenvolgens een Amerikaanse (Zesty), Deense (Eaton), Canadese (Tandem), Duitse (Jonk) en weer een Amerikaanse (O Man).
De meest opvallende naam in de top is die van V Eaton. Hoewel
op leeftijd – de Gibbonzoon is al tien jaar oud en van hem zijn
wereldwijd al dochters uit de fokperiode aan de melk – slaagt hij
erin een tweede plaats te veroveren met ruim 5000 eerste inseminaties.
Net buiten de top vijf vallen Mr. Samuelo en Stylist, die beide
voor het eerst hun opwachting maken in het ki-klassement.
Door problemen met de beschikbaarheid van zijn sperma is Mascol, koploper van het vorige ki-jaar, teruggezakt naar de negentiende plaats.
De roodbonte importstieren houden wel dezelfde aanvoerder.
Dat blijft Dominator. De Zwitserse Stadelzoon houdt zijn naaste
belagers op een flinke afstand. Ook de nummer twee Blitz komt
uit Zwitserland. Was het jarenlang vanzelfsprekend dat de meestgebruikte buitenlandse roodbontstier uit Duitsland kwam, de
twee Zwitserse stieren maken aan dat gebruik een eind.
Peterslund is opnieuw de meest gevraagde Zweeds-roodbontstier,
op de voet gevolgd door de populairste fleckviehstier BFG Mandela. Bij de montbéliardes weet Pernan de meeste inseminaties
op zijn naam te krijgen.

Gevarieerd gezelschap
Op kop van het klassement met meestgebruikte importstieren
prijkt eveneens een nieuwe naam. De Amerikaanse Valley-Drive
Zesty is met afstand de meest ingezette importstier in het jongste ki-jaar. Hij verdrijft Mascol van de eerste plaats. De BW Marshallzoon uit de excellente Valley-Drive Patron Zophie haalde
Zesty: met afstand meestgebruikte importstier
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Inge van Drie
Luc lost Matthijs af bij mrij-stieren

