F O K K E R I J

Discovery voldoet aan verwachtingen, Hole in One showt de beste collectie

KI Kampen presenteert
uniforme groepen
De tweejaarlijkse open dag van KI Kampen in Nijbroek en
Terwolde had nieuwswaarde en trok daardoor veel publiek.
Met Discovery toonde de eerste O Manzoon in Nederland een
dochtergroep. Hij liet zien degelijke werkkoeien te geven.
De beste collecties waren die van Hole in One en Red Glory.
tekst Florus Pellikaan

U

niformiteit binnen dochtergroepen
is lastig te verkrijgen, maar wel
noodzakelijk voor een goed beeld van
hoe een stier fokt. Aan dat belangrijke
criterium voldeden de vijf dochtergroepen, die KI Kampen tijdens haar tweejaarlijkse open dag in Nijbroek en Terwolde
toonde, bijzonder goed. Natuurlijk had
iedere groep zijn sterke en zwakke punten, maar die waren binnen de groepen
uniform. Binnen de vijf gepresenteerde
groepen was de collectie met de grootste
nieuwswaarde, die van Discovery, het
minst uniform.

Derde optreden Hole in One
KI Kampen viel met de presentatie van
Discovery de eer te beurt dat ze als eerste
fokkerijorganisatie in Nederland een
dochtergroep van een O Manzoon toonde. Het was met een selectieruimte van

vijftig verse vaarzen gedurfd, maar de
groep was niet onverdienstelijk. Het zestal nakomelingen van Discovery (mv.
Convincer) bestond uit degelijke, wat
rauwe werkkoeien zonder franje. Het
was de gemiddeld ontwikkelde vaarzen
niet af te zien dat hun vader een torenhoge productie van ruim 1250 kg melk
met +0,11% eiwit vererft. Het exterieur
sloot aan bij de verwachtingen die men
van een stier met een fokwaarde van 105
voor totaal exterieur mag hebben. De
vaarzen waren voorzien van een passende voor- en middenhand, ronde ribben
en licht hellende, wat smalle kruisen.
De Discoverynakomelingen verloochenen niet dat O Man hun grootvader is.
De uiers waren functioneel, maar wisselend in de hoogte en breedte in de achteruiers en in de lengte in de vooruiers.
De iets grove benen pasten bij de bouw

van de Discovery’s. Aan de hand van de
dochtergroep was de opmerkelijk lage
fokwaarde voor levensduur (35 dagen)
van de pinkenstier niet te verklaren.
Wie op zoek is naar meer stijl en betere
uiers is bij Hole in One aan het goede
adres. De Allenzoon uit een Designmoeder, gefokt door familie Dalenoord uit
Enschede, showde alweer zijn derde
dochtergroep in twee jaar tijd. Opnieuw
maakte Hole in One duidelijk dat hij in
staat is fors ontwikkelde, balansrijke
koeien te fokken, met fraaie uiers. Ze
combineren melktype en kracht op de
goede manier en hebben een brede voorhand. Binnen de uierkenmerken vielen
de bijzonder lange vooruiers en scherpe
ophangbanden op. Alleen bij de hardheid in bovenbouw en de kruisligging
van sommige koeien was een kanttekening te plaatsen. De benen van de Hole
in Onedochters waren parallel van stand
en voorzien van goede klauwen, maar
hadden wel veel bot in de hak. Hole in
One moet qua productie het hoofd diep
buigen voor Discovery, maar zijn dochters boeken richting de derde lijst flinke
progressie. En die ontwikkeling was in
de uitgezwaarde skeletten van de tweede- en derdekalfskoeien terug te zien.

Verschillende Lightningbroers
Zo uniform als de koeien binnen de
meeste groepen waren, zo groot was

Taco publiekstrekker open dag
De open dag van KI Kampen op 17 september trok volgens de fokkerijorganisatie met ongeveer 3000 man iets meer bezoekers dan vorig jaar. ‘De combinatie
van een dochtergroependemonstratie en
een open dag op het commerciële melkveebedrijf van familie Albers en het fokbedrijf van familie Schrijver uit Terwolde
slaat aan bij het publiek’, stelt Dinand
Vosman, foktechnisch medewerker bij KI
Kampen. ‘Mensen zien het als een dagje
Herman en Ria Schrijver poseren tijdens de
open dag bij de door hen gefokte stier Taco
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uit. Ook de presentatie van de stier Taco
was een publiekstrekker. Zeker de jeugd
heeft nog nooit een stier van tien jaar
oud gezien.’
De Koerier 114-zoon uit de Sabinafamilie
van Schrijver heeft veel betekend voor
het roodbontprogramma van KI Kampen.
De fokkerijorganisatie verkocht in totaal
150.000 doses sperma van de stier. ‘We
hebben nog een voorraad van 100.000 doses, dus voorlopig kunnen we nog vooruit’, stelt Vosman. Familie Schrijver stelde uit eigen stal een fraaie dochtergroep
van Taco samen.
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juist het verschil tussen de groepen.
Hierdoor was er wel voor elk wat wils te
zien. De liefhebber van krachtpatsers
moest bij de collectie van Red Alert zijn.
De nakomelingen van de roodbonte Stadelzoon waren uitgegroeid tot enorm
brede en sterke koeien met veel breedte
op de heupen en tussen de zitbeenderen.
Het beenwerk was net als de hele botstructuur van de koeien behoorlijk grof,
maar de stand van de benen gaf vertrouwen in het gebruik. De niet maximaal
gevulde uiers waren door bolling in de
voor- en achteruier het minste punt van
de Red Alertdochters. Meest in het oog
springende fokwaarde van Red Alert
(mv. Beverlake Nick) is zijn eiwitvererving met +0,25%.
De dochtergroepenpresentatie werd gecompleteerd door debuutoptredens van
de Lightninghalfbroers Red Glory (mv.
Lucky Winehill) en Rilight (mv. Andries),
die onderling wel wat verschilden. De
groep van eiwitvererver Red Glory viel de
eer van beste roodbontgroep te beurt. De
stijlvolle, ruim ontwikkelde frames van
de Red Glorydochters lieten opvallend
veel flair zien. De brede kruisen hadden
een gewenste helling en de ribben waren
langer dan de afstamming met Lightningbloed doet vermoeden. De benen
scoorden wel geheel in lijn van de verwachting een ruime voldoende, ondanks
de wat rechte stand van zijaanzicht.
Puike uiers hadden de groep van Red
Glory echt afgemaakt, maar verder dan
functionele uiers kwam de groep niet.
Enkele melkklieren waren, zeker voor
tweedekalfskoeien, wat royaal en uit balans of misten de breedte in de achteruier. De Red Glory’s lijken door hun centrale speenplaatsing wel prima geschikt
voor de melkrobot.

Flink uitgezwaarde, fraai geuierde Hole in Onedochters

Debutant Discovery toonde werkkoeien zonder franje

Cylindervormige Rilights
De dochters van de door familie Bokdam
uit Bornebroek gefokte Rilight toonden
meer overeenkomsten met het verervingspatroon van hun grootvader. Het
was de groep met de beste benen, wat
met name tot uiting kwam in plat bot,
veel kwaliteit in het spronggewricht en
een gewenste hoek in het zijaanzicht
van de benen. De uniforme Rilightdochters waren cylindervormig door wat ondiepe, maar ronde en fraai aangesloten
ribben. Onder de opvallend brede kruisen waren de uiers voldoende hoog aangehecht. Vooruieraanhechting en de balans in de uiers blijken op basis van de
groep aandachtspunten. I

Stijlvolle dochters van Red Glory, voorzien van functionele uiers
Puik beenwerk onder uniforme Rilightdochters

Bekijk de video’s van Taco en de dochtergroepen op www.veeteelt.nl
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