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Geslaagd eerste optreden van Fidelity en Diamond

Krachtpatsers en
showvedettes
H

et waren misschien niet de grootste
deelneemsters, maar de dochters
van Goolstar Diamond konden in Den
Bosch wel op de nodige sympathie rekenen. De late Jocko Besnezoon mocht
in de Brabanthallen het spits afbĳten
en debuteerde met een groep eerlĳke,
harde productiekoeien. Het vĳftal bezat een goede conditie en een evenredig gebouwd frame dat niet de laatste
show uitstraalde, maar wel solide oogde.
Naast een hoge nvi-fokwaarde is de uiervererving Diamonds sterkste wapenfeit,
vooral dankzĳ de goede achteruieraanhechting en scherpe ophangband. Echte
uitschieters in het verervingsbeeld toonden de vlot stappende dochters niet, en
mogelĳk is dat juist de verklaring voor
de goede fokwaarde voor levensduur.
Ook Delta Fidelity was een debutant die
veel nieuwsgierigen naar Den Bosch lokte. De Kianzoon staat op veel inseminatielĳstjes omdat hĳ hoge productiecĳfers
combineert met goede cĳfers voor uier-

De publiekstrekkers Goolstar Diamond en Delta Fidelity hadden
een prima eerste optreden in de Brabanthallen. Diamond showde
eerlĳke productiekoeien, de Fidelityvaarzen presenteerden lange
frames en harde beenwerk. De beste groep uit de proef-periode
kwam op naam van Curtis.
tekst Jaap van der Knaap

gezondheid en vooral sterk beenwerk.
Fidelity lĳkt de gunstige eigenschappen
van vader Kian en moedersvader Lightning te combineren. De jeugd en vooral
de lengte van de frames waren overduidelĳk van Lightning afkomstig, terwĳl
Kians invloed merkbaar was aan de
ruimte van de stap en de iets grovere
structuur van het beenwerk. De groep
van Fidelity overtuigde vooral in beweging. Op stand bleek de bovenlĳn min-

der hard en deukten de lendenen waardoor bĳ een aantal dieren de kruispartĳ
horizontaal oogde. Aan de ondiepe, soms
even korte uiers was de hoge fokwaarde
van 1433 kg melk niet af te lezen.
Een uniforme groep neerzetten was lastiger voor de derde debutant, DCH Almighty. In zĳaanzicht spraken de royaal
ontwikkelde frames van de Pericleszoon
uit de Vlaamse Suzanfamilie beslist aan,
maar de lĳn in het uierbeeld was moeilĳ-

Publiekstreffer Fidelity maakte prima eerste indruk
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Gerekte frames en lange stap voor Fidelitydochters

ker te beoordelen. Vooral in vooruieraanhechting en breedte van de voorspeenplaatsing was er variatie. Het
beenwerk was, zeker voor een Pericleszoon, correct van stand en werd voldoende gebruikt.

Twister voor massa en maat
Jenny-Lou Toystory (v. BW Marshall) produceerde al meer dan één miljoen rietjes
voor eigenaar CRI en werd in het begin
vooral in et-sessies ingezet. Een aantal
dieren in de groep in Den Bosch kwam
daardoor uit talentvolle koefamilies
maar kon, gezien de in Nederland en
Vlaanderen gerealiseerde fokwaarde,
niet helemaal aan de hoge verwachtingen voldoen. Het vĳftal toonde veel lengte en in zĳaanzicht voldoende jeugd,
maar miste kracht in de bovenbouw alsook in borstbreedte. Dat Toystory soepele, goed beaderde uiers kan vererven
werd wel duidelĳk, maar het ontbrak
een aantal dochters aan kracht en souplesse in het beenwerk.
Wie melkrĳke koeien heeft die extra robuustheid en kracht kunnen gebruiken,
is bĳ HS Twister aan het juiste adres. Voor
de derde maal toonde de Lightningzoon
dat hĳ dochters vererft met veel breedte,
massa en maat. De derdekalfsdochters
waren fors en missen de laatste fĳnheid
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Solide Diamondgroep met goede achteruiers

en finesse om als melktypische dieren te
kunnen worden omschreven. Op papier
zĳn Twisterdochters dan ook geen royale
melkproducentes. Dat werd in de ring
onder meer zichtbaar in de lengte van de
laatste rib. In de uiers waren enkele
schoonheidsfoutjes zichtbaar in de uieraanhechting en uierdiepte.
Met meer dan 5700 dochters was de selectieruimte voor Delta Canvas (v. Sparta)
veel groter. De roodfactorzoon had ook
op NRM en in Gent al laten zien dat hĳ
ondanks de enorme melkplas (+2724 kg
melk) sterk opgehangen uiers vererft.
Canvas toonde van alle groepen de meeste uniformiteit met snittige koeien met
veel openheid in het skelet en gewenste,
hellende kruispartĳen.

Marcherende Win 395-dochters
Na het intermezzo toonde de mrĳdemonstratiegroep naast fraai bespierde dochters van onder meer Donald 516
(v. Albert J) ook een aantal krachtige
dieren met een vleugje holsteinbloed.
‘Vooruitkruisen’, noemden de leden
van de mrĳ-commissie de kruislingdieren waarmee ze wilden aantonen dat
het mrĳ-ras ook volop kruisingsmogelĳkheden biedt.
Wie juist zuivere holsteindieren wil
blĳven fokken, kan prima uit de voeten

Curtis combineert kracht met melktype

met Apina Curtis en Win 395. De bĳna
elfjarige Win 395 (v. Winchester) is nog
altĳd populair en bewĳst dat een hoge
melkproductie samen kan gaan met
voldoende bespierde koeien en hoog gedragen uiers. Dankzĳ de ribdiepte hebben de Windochters veel uitstraling en
vooral het marcheren op het fĳne beenwerk blĳft tot de verbeelding spreken.
Apina Curtis overtuigde na een verdienstelĳk optreden tĳdens de CRV Koe-Expo in Zwolle opnieuw met verse tweedekalfskoeien en een oudmelkte vaars. De
Kianzoon uit de bekende Lentinidochter Massia 21 combineert op een frisse
manier kracht in het skelet en een fĳn
melktype waardoor hĳ keuringskoeien
kan vererven. De beide kopkoeien in de
groep bezaten showallure en de sterk
beaderde uiers toonden veel lengte in
de uierbodem en hoogte in de dam. Helemaal uniform was het uierbeeld van
de groep niet door variatie in breedte en
aanhechting van de achteruier, maar de
speenplaatsing was overal goed verzorgd. Het gemak waarmee de Curtisdochters zich bovendien op het soepele
beenwerk bewogen maakte de groep tot
het meest complete gezelschap van de
dag. I
Kĳk voor de videoreportage op veeteelt.nl

Win 395: veel melk en toch voldoende conditie
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