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Delta-geteste Mariannen leveren met Kianzoon
eerste roodbontsucces
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Diep in zijn genen heeft de nieuwbakken Kianzoon Delta Fidelity
Drentse wortels. De familie achter de roodbonte indextopper
ontplooide zich verschillende jaren op Delta. Daar blijft het gros
van zijn familie nog steeds de sporen verdienen.
tekst Annelies Debergh

E

en afwisseling van rood- en zwartbont
holsteinbloed; de koefamilie achter de
nieuwe Kianzoon Delta Fidelity lijkt een
bonte mengelmoes van genen. Ze is dat
zeker bij het uitspitten van de bloedlijnen, waarbij diepe mrij-wortels worden
blootgelegd.
Het verhaal achter Delta Fidelity start bij
Henk te Velde uit Drijber. Door de omschakeling naar productievere zwartbonten kreeg de mrij-koe Marian (v. Wilbert)
de zwartbonte paringspartner Freebrook
Sexation Amos. De combinatie leverde
het koekalf Marian 5 op, die door de mrij-
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achtergrond de roodfactor meekreeg. Van
alle nazaten van Marian 5 trok met name
een proefstierdochter van – de later succesvolle fokstier – Oudkerker Constantijn
de aandacht.

Van Topspeed naar Delta
Het Topspeed-syndicaat – in de jaren negentig op zoek naar proefstierdochters
om nieuwe koefamilies en stieren uit te
ontwikkelen – ontging de aandacht voor
de Constantijndochter niet. Topspeed Marian rf werd aangekocht. Haar eerste lactatie van 10.200 kg melk met 4,01% vet
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en 3,51% eiwit in 305 dagen was dermate
beloftevol dat zowel met rood- als zwartbonte partners op de Mariantelg werd ingezet.
Koppeling met de toenmalige indextopper Delta Cleitus Jabot leverde bij Henk te
Velde de 85 punten Marian 11 op. ‘De
roodfactor kwam in die tijd onder de aandacht’, vertelt CRV-foktechnicus Henk
Verhey. ‘Dat maakte zo’n koefamilie nog
weer extra interessant.’ Ook Marian 11
bleek over de roodfactor te beschikken.
Na haar verhuizing naar het Delta-testbedrijf bij Jan Bakker in Kollum kwam ze op
een eerste lactatie uit van 10.391 kg melk
met 4,12% vet en 3,41% eiwit in 305 dagen. Henk Verhey: ‘Ze deed het er erg
goed. Vooral op het gebied van productie
en eiwitgehalte blonk de Jabotdochter
uit.’

Alfons op stierenkaart
Onder meer Lucky Leo, Spektrum en Tulip kregen kansen op Marian 11. Een drietal Lucky Leo-embryo’s vertrok naar het
bedrijf van Arie de Wit uit Warmenhuizen. ‘Van Lucky Leo waren regelmatig
dochters te zien op shows, maar de stier
zelf was nooit zo goed beschikbaar. Daarom heb ik die embryo’s gekocht.’ Eén van
de embryo’s leverde de 87 puntendochter
Marianne 1. Ook zij werd gespoeld met
onder meer Ricecrest Brett. Met Marianne
3 ligt die spoeling aan de basis van de Sinatrazoon Nelson 174 Alfons, fokstier op
de internationale stierenkaart van CRV.
De roodfactor vond in deze familietak
geen doorgang. ‘Achteraf vond ik dat jammer, maar dat heeft ons nooit belet breder met de familie te werken.’ Arie de Wit
melkt inmiddels een zestal dochters van
Marianne 1. ‘Het zijn buitengewoon makkelijke koeien om mee te werken. De Mariannen zijn zeer rustige, productieve
koeien met gemiddeld 85 punten.’
Delta Bles (v. Lightning), 83 punten
Eerste lijst: 305 10.065 3,85 3,65
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De roodbonte kern van de familie bleef op
Delta achter met Spektrumtelg Holland
Jalta in een centrale rol. In haar eerste
lijst kwam Jalta tot een productie van
10.442 kg melk met 3,79% vet en 3,58%
eiwit. ‘De hoge producties met goede eiwitgehalten zijn erg typerend.’ Henk Verhey wijst voor dat laatste naar de mrijachtergrond. ’Op exterieurgebied was de
familie tot dan toe minder in beeld maar
op gebied van productie bleef ze des te
meer beloftevol.’
Na Holland Jalta nemen een dochter van
Hallerdijk Karakter en van Lightning de
fakkel van hun moeder over. De 87 punten Delta Juneau (v. Karakter) bracht het
tot stiermoeder en één Talent- en drie
Stadeldochters promoveerden tot Deltadonoren.
Lightningdochter Delta Bles kreeg 83
punten en voltooide een eerste lactatie
van 10.065 kg melk met 3,85% vet en
3,65% eiwit in 305 dagen. Henk Verhey
zag haar als eerstekalfs. ‘Het is een heel
mooie, fraaitypische Lightningdochter,
een erg aansprekend dier met veel melkopdruk. Het was een enorme productie-
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koe die het werk ook goed aankon.’ Behalve met Kian is Bles ook gekoppeld met
stieren als Classic, Gogo en Ramos, waaruit bij CRV ook zonen op stal staan.

Kian keer Lightning
Kianzoon Fidelity debuteerde in de augustusdraai op 277 nvi met 112 totaal exterieur. ‘Kian in combinatie met Lightning is
een echt goed passende paring’, stelt Verhey. ‘Beide stieren vullen elkaar mooi
aan. De gemiddelde Lightningdochter is
bijvoorbeeld iets slordiger in bovenbouw
en kruis. Kian kan op dat punt verbetering brengen.’ Voor benen scoren beide
stieren sterk. ‘Dat zie je ook in de fokwaarde van Fidelity.’
Inmiddels verdedigen de 84 punten Delta
Bettie, volle zus van Delta Fidelity, en de
85 punten Ramoshalfzus Delta Bliss de
kleuren van de familie. ‘De familie is van
oorsprong sterk in productie en gehalten,
het exterieur is er later bijgebouwd’, vat
Henk Verhey samen. ‘De combinatie van
Kian op een Lightningmoeder heeft goed
werk geleverd. Fidelity kan de vertaalslag
maken naar goede ligboxkoeien.’ l

Holland Jalta (v. Spektrum), 82 punten
Eerste lijst: 305 10.442 3,79 3,58

‘Stuk voor stuk sterke benen’
Melkveehouder Arjan van Erp zag een
tiental dochters voor de dochtergroepenselectie voor de CRV Koe-Expo op 27 en
28 oktober in Den Bosch. ‘De vaarzen
hadden stuk voor stuk mooi droge, parallel geplaatste benen, een prima klauw en
een sterke stap.’ De vaarzen zijn volgens
Van Erp voldoende groot en breed met
een goede middenhand. De uiers zijn
mooi vierkant opgehangen met een goede speenplaatsing en ophangband. Aandachtspunt is de fokwaarde voor vruchtbaarheid (91).
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