S TI E R S P E C I A L

Jaap Brinkman: ‘Cricket is met zijn complete
onderbalk de verbeterde uitgave van O Man’
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‘Zware koeien met ondiepe uiers’
‘De Cricketdochters zijn ruim ontwikkelde,
brede koeien waarbij de benen altijd positief opvallen’, vertelt Jos Knoef. Als
fokkerijraadslid maakte hij samen met
Bastiaan Vernooy een rondgang langs
Cricketnakomelingen in verband met de
dochtergroependemonstratie op de CRV
Koe-Expo. ‘De uiers zijn erg ondiep en
voorzien van een prima ophangband en
speenplaatsing. Alleen in achteruierhoogte en kruisligging moet je Cricket beschermen. Hij fokt het mooiste op extreme
melkkoeien met een hellend kruis.’
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nog aan het afleveren van een topstier. Exterieurtopper Cricket

volle combinatie O Man maal Durham.
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Het ontbrak de wereldberoemde Ralma Juror Faithfamilie alleen

neemt nu de laatste twijfel weg en is het resultaat van de succes-
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Cricket uit
trefzeker nest

1

en succesvol in Nederland geteste
stier mét een wereldberoemde pedigree komt niet veel voor. Door de samenwerking tussen CRV en CRI voldoet de
nieuwe fokstier Ralma O-Man Cf Cricket
aan beide. De O Manzoon, die in augustus
in zijn tweede indexdraai maar liefst 95
punten nvi steeg, nestelde zich direct in
de top van de nvi-lijst. De exterieurspecialist (115 voor totaal exterieur) stamt uit
de befaamde Ralma Juror Faithfamilie.
Hoog ingeschreven vrouwelijke nakomelingen en bizarre veilingprijzen vielen de
familie al ten deel, maar het ontbrak hen
nog aan het afleveren van een absolute
topstier. Cricket brengt daar nu, als Nederlands geteste stier, verandering in.
‘Voor de Amerikaanse top 100 TPI-lijst
kwam hij net een procent betrouwbaarheid tekort, maar met zijn huidige fokwaarde van 1920 TPI zou hij op de 32e
plaats staan’, vertelt Jaap Brinkman, foktechnicus bij CRV. ‘Dat is voor een omgerekende stier absoluut hoog en hij kan
met de beste O Manzonen mee. Met zijn
zeer complete onderbalk, waar geen benedengemiddelde waarden in zitten, en
goede secundaire kenmerken is Cricket
de verbeterde uitgave van O Man.’
Brinkman bezocht de ongeveer tachtigkoppige veestapel op Ralma Holsteins
van Mark en Al Smitt uit Rice in Minnesota een aantal keren. ‘De Ralma Juror
Faithfamilie is beslist een van de interessantste Amerikaanse koefamilies van dit
moment. Bovendien is het een eerlijk bedrijf zonder hocus pocus, waar ze netjes
op de koeien passen.’
Naast Cricket schopte ook volle broer

Ralma Focus van ABS het tot fokstier.
‘De Faithfamilie bevat niet zozeer showkoeien, maar echte werkkoeien met brede voorhanden die vierkant op de poten
staan. Ze zien eruit als echte fokkoeien
en blijken dat ook te zijn’, stelt Adolf
Langhout van ALH Genetics. ‘De familie
is pas echt in de picture gekomen toen
de drie volle Durhamzussen Fudge, Fireball en Frisky op drie verschillende bedrijven werden ingeschreven met 88
punten en een prima productie realiseerden. Dan weet je dat het goed is. Deze
familie is met veel stieren te paren en
fokt heel gemakkelijk.’

O Manzus met 89 punten
Langhout contracteerde Fudge, de moeder van Cricket, en gaf O Man als een van
de partners op. Uit dezelfde succesvolle
combinatie is ook Cricket en zijn volle
zus Ralma Christmas Cookie geboren.
Als vaars kreeg Cookie de voor Amerika
zeer exclusieve score van 89 punten. Ook
haar Goldwyndochter Ralma Goldwyn
Carmel werd met deze score opgenomen.
Jan de Vries van Diamond Genetics heeft
ook veel in de Faithfamilie geïnvesteerd.
‘De kracht van deze familie is dat ze
nooit mist. We kennen allemaal de overbekende familieleden, maar er zijn nog
heel veel goede nakomelingen met 85 en
86 punten’, stelt De Vries. ‘Er is bijna
geen familie die in de breedte zo goed
scoort. Deze familie is de laatste vijf jaar
een van de meest interessante Amerikaanse koefamilies waarmee wereldwijd
erg gemakkelijk te handelen is.’
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Ralma Juror Faith (v. Juror), grootmoeder van Cricket

Ralma Christmas Fudge (v. Durham), moeder van Cricket
Ralma Juror Faith
(v. Juror)

Ralma Durham Fireball
(v. Durham)

Ralma Christmas Fudge
(v. Durham)

Ralma O Man Cf Cricket
(v. O Man)

Ralma Christmas Cookie
(v. O Man)

Ralma 14-Carat Gold
(v. Goldwyn)

Ralma Focus
(v. O Man)

Ralma Goldwyn Carmel
(v. Goldwyn)

In Nederland lopen twee melkgevende
dochters uit de Ralma Juror Faithfamilie. Bouw Shottle Frisby is een Shottledochter uit Frisky, ingeschreven met 86
punten en tijdens de Tulip Sale verkocht
aan Diamond Genetics en Jan Brummelhuis. Ook het nichtje van Cricket, Texel
Beauty SH Choice (Shottle x Ralma Finley Choice x Ralma Christmas Fudge),
staat in Nederland. René en Ina Boogaard uit Oosterend kochten haar als embryo.
‘Durham was destijds in, Faith begon
in Europa in beeld te komen en de familie is heel compleet’, verklaart René
Boogaard de aankoop. ‘Choice werd veertien dagen na het afkalven met 86 punten ingeschreven, maar volgende week
bieden we haar opnieuw voor inspectie
aan. Ze is begin augustus bovendien
kampioene melkvaarzen in Opmeer ge-

Ralma Finley Cf Choice
(v. Finley)

Texel Beauty Sh Choice
(v. Shottle)

worden. Haar voorspelde productie bedraagt bijna 11.000 kg melk met 3,87%
vet en 3,36% eiwit, wat zorgt voor een
lactatiewaarde van 135. De met 88 punten ingeschreven Amerikaanse volle zus
van Choice is voor 100.000 dollar naar
Canada verkocht.’ De eerste stierjes van
Choice staan inmiddels bij de ki.

Geen dochtergroep Koe-Expo
CRV was voornemens om van Cricket,
drager van het brachyspina-gen, een
dochtergroep te showen tijdens de CRV
Koe-Expo op 27 en 28 oktober in Den
Bosch, maar het lactatiestadium van veel
dieren bleek spelbreker. ‘Het ligt beslist
niet aan de kwaliteit van de koeien en
we hadden ook wel zes goede dieren bij
elkaar kunnen krijgen. Maar het is natuurlijk heel lastig om uniformiteit in
een groep te krijgen met enkele erg verse

Ralma Christmas Cookie (v. O Man), volle zus van Cricket

Ralma Durham Frisky
(v. Durham)

Ralma Shottle Camouflage
(v. Shottle)

tweedekalfsdieren en een paar heel oudmelkte vaarzen’, stelt Jos Knoef, die
samen met Bastiaan Vernooy de Cricketdochters heeft bekeken. Beide fokkerijraadsleden zagen wel een duidelijke lijn
in de Cricketdochters (zie kader).
Pinkenstier Cricket komt voort uit een
gezamenlijk fokprogramma van CRV en
CRI dat tussen 2001 en 2006 jaarlijks
honderd stieren testte in Nederland. De
joint venture werd in 2006 beëindigd en
de stieren verdeeld. ‘Voor iedere jaargang hadden beide partijen een wensenlijstje opgesteld. Ik was toen nog niet op
Ralma geweest, maar omdat O Man
mijns inziens beter op Amerikaanse
stiermoeders paste dan op Nederlandse
had ik Cricket in die jaargang op nummer 1’, vertelt Brinkman. ‘Ik mocht die
jaargang als eerste kiezen, waardoor
Cricket nu gelukkig van ons is.’ l

Texel Beauty SH Choice (v. Shottle), nichtje van Cricket
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Bouw Shottle Frisby
(v. Shottle)
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