Lucky Leo’s mét ‘gouden draadjes’
Dynasty en Fitlist met derdekalfs Gra ndprixdochters de smaakmakers
De zonen van Lucky Leo lieten een beste indruk
achter tijdens de demonstratie van proefstiergroepen, waarbij Dynasty en Fitlist de vaandeldragers
waren. Promise verraste en Grandprix toonde lef.

B

ijna 112 voor algemeen
voorkomen was de gemiddelde score van het negental stieren dat proefstierdochters liet zien. De variatie liep
van 109 naar 116. Het niveau
lag dus hoog en ‘slechte’ groepen waren er vanzelfsprekend
op de NRM niet te vinden. Niet
alle stieren maakten echter de
hoge verwachtingen waar, terwijl andere juist weer meevielen.
Dekker Eext Promise behoort tot
de laatste categorie. Met één
blik op papier werden de
wenkbrauwen al gefronst: een
Apollozoon met een Jerseyvererving. De eerste indruk op de
stand was mager. Echter, met
volle uiers en dapper door de
ring stappend dwongen de
Promisedochters respect af.
Eén vaars had een kruishoogte
van 1,43 meter, maar verder

maten de zwarte dochters tussen 1,49 en 1,52 meter. Zoals te
verwachten had het uniforme
vijftal een spiertje extra, waarbij het ook nog jeugd en openheid in het skelet vertoonde.
De uiers waren wellicht een
tikkeltje diep, maar wel sterk
opgehangen en goed beaderd.
Het beenwerk was hard, waarbij vooral de hoge verzenen opvielen.
Er meldde zich nog een debutant in de ring: Eureka Bestkept.
De Wallacezoon, die simultaan in Australië is getest en
daar ook is gehuisvest, liet een
groep grote en lange koeien
zien die vergeleken met halfbroer December (hij liet op het
Open Delta-huis nafok zien)
iets minder luxe zijn. Het type
van de dochters, die wat laat in
lactatie zijn, was wisselend.
Een aantal was uitgediept en

Promise, harde vaarzen met een spiertje én jeugd

Fokker Grandprix trots op sterke dochtergroep
Bekenden en onbekenden, van diverse kanten
krijgt Auke Landman een pluim voor de dochtergroep van Grandprix. De fokker van de Lord
Lilyzoon zag voor de tweede maal een groep van
zijn fokproduct op de NRM de ring betreden.
Met gepaste trots beschrijft Landman de dochters van de meest populaire stier op dit moment: ‘De groep heeft zich goed gehouden de afgelopen twee jaar, vooral ook omdat het niet
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makkelijk is om een derdekalfsgroep uit de
proefperiode samen te stellen.’ Het is volgens
Landman vooral de Topsinvloed – Grandprix’
overgrootvader – die terugkomt in de dochtergroep. ‘Ik zie van de Mascotmoeder minder terug dan van de Topsgrootmoeder. Dat was een
A-koe met 3,90 % eiwit. Tops maakt de afstamming interessant en staat garant voor koeien
die oud en elk jaar beter worden.’

voorzien van een mooie, lange
rib, andere waren wat enkel.
Een extra spiertje hadden ze
overigens allemaal. De uiers
waren niet helemaal in balans
terwijl de ophangband wel
scherp zichtbaar was. Van de
op papier wat steile benen was
in Utrecht niets terug te vinden, de vaarzen vertoonden
een sterke stap.

Drie keer Lucky Leo
Vele ogen waren er eveneens
gericht op Woudhoeve Superior.
Met een score van 116 voor
exterieur was de Lucky Leozoon in theorie de topper van
het ochtendprogramma. Zijn
dochters hadden veel maat en
inhoud en waren voorzien van
een fraaie, open ribbenpartij.
Naast het luxe frame was ook
de bovenbouw sterk. Het lactatiestadium van de dochters
was niet optimaal en dat is wellicht de reden dat de uiers weinig melkuitstraling hadden.
Hier en daar liet de afwerking
van de vooruiers wat te wensen over, terwijl de ophangband goed zichtbaar was. Het
beengebruik van de Superiors
was wisselend met wat kromming en weke koten. Al met al
verdient de CVM-vrije Lucky
Leozoon nog een herkansing
als de dochters in de volgende
lactatie zijn.
Nog twee Lucky Leozonen
stuurden dochters de Utrechtse ring in. Alta-stier De Crob
Dynasty deed dat vol zelfvertrouwen met zes dieren. Overweldigend was de enorme
melkuitstraling. De tweedekalfskoeien waren voorzien
van een fraaie rib en vooral het
achteraanzicht van de Dynasty’s was prachtig met hoge
achteruiers en sterk parallel
geplaatste benen die sterk gebruikt werden. Ondanks de
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Grandprix genoot duidelijk de
voorkeur onder de 47 gepeilde
melkveehouders. De dochtergroepen van Promise en Bestkept hinken daarentegen een
stuk achterop. Gemiddeld halen de roodbonten (zie pagina
53) dit keer een bijna even hoge
waardering. Waar zwartbont
gemiddeld 7,55 punten kreeg
toegekend, reikte roodbont
tot een gemiddelde van 7,45
punten.

melkdrang gaven de dochters,
die even rechte kruisen lieten
zien, zich niet weg.
Dat kon al helemaal niet gezegd worden van de dochters
van Fitlist. Deze Lucky Leozoon
van KI Kampen imponeerde
juist door de lengte, massa en
het formaat van de over de
hele linie brede dochters. De
bovenbouw was sterk en de
kruisligging goed. De grofheid
in het bot kwam terug in het
beenwerk dat voorzichtig gebruikt werd. De melkklier was
sterk opgehangen met een
lichte aanmerking in vooruierafwerking. De diversiteit in
het lactatiestadium vormde
geen belemmering voor een
uniform optreden van Fitlist.
Naast de verschillen hebben
Fitlist en Dynasty ook een overeenkomst: hun CVM-dragerschap. ‘Daar hebben we paringsadviesprogramma’s voor’,
voegde José Buijs luchtig toe.
Jurylid Erik Hansen wist te
melden dat ondanks de CV-status Dynasty fors kansen krijgt
in Denemarken als stiervader.
‘Dat wil wel iets zeggen’, con-
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Dynasty, zeer melkrijk met imponerende achteruiers
cludeerde Henk van der
Zwaag, die ook duidelijk wees
op het opvallende ‘gouden
draadje’ dat de Lucky Leozonen aanbrengen in de fokkerij.
En dan te bedenken dat de carrière van de Ugela Bellzoon
verloopt als een spannend jongensboek. Het met argwaan
bekeken BLAD-dragende stiertje ontpopt zich via een B-weg
van eigen stier tot exclusief
stiervader.

Vogelnestje
Zaken kunnen veranderen in
de loop van de tijd, zo ervoer
ook Horst Harry. Een half jaar
na zijn bejubelde optreden in
Zwolle kon de Ronaldzoon dit
huzarenstukje in Utrecht niet
herhalen. Opmerkelijk aan de
sterke tweedekalfsdochters,
die duidelijk het silhouet van
grootvader Ronald hadden,
was dat ze niet te groot waren
met veel lengte in skelet en

kruis. Echter, de sprankeling
in het algehele beeld ontbrak.
De uiers waren goed in balans,
fraai beaderd en ook in achteraanzicht sterk, waarbij de
voorspenen wat wijd stonden.
Ook voor Katshaar Kirby was de
NRM zijn tweede optreden. Bij
het Open Delta-huis ging December nog met de eer strijken, dus nu zou deze Ronaldzoon met 114 totaal exterieur
de kans krijgen? De forse en
open gebouwde tweedekalfs
Kirby’s waren wat ‘bloot’, maar
wekten de indruk nog steeds
goed door te groeien en uit te
diepen. De dochters vertoonden lengte, keurige kruisen en
een uier die in kwaliteit niet
kon overtuigen. De achteruiers waren bovenin hol – het
idee van een vogelnestje –
waarbij de ophangband wel
goed zichtbaar was alsook de
beadering. De spenen waren
wat lang en grof. De rechte be-

Fitlist, zware ‘beren’ met veel breedte
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nen die Kirby op papier vererft
etaleerden de dochters niet.
Het beengebruik was goed,
waarbij de hoge klauwen extra
sterk aandeden.

Bevestiging
De groep van Sand-Hill Delta Nevada bestendigde het beeld dat
de Novaliszoon achterliet op
de CR Delta Oost Show van januari. De lengte van de tweedekalfs Nevadadochters is opvallend, terwijl hij in de
middenhand de laatste ribdiepte mist. Zijn dochters
ogen wat slungelig, maar echte fouten hebben de goed stappende dieren niet. De uiers
zijn vooral achter breed opgehangen en ontberen wat beadering. Het zijn boerenkoeien met een extra spiertje en
zeer functioneel vormgegeven
kruisen.
Persistentie aan de dag leggen
in deelname aan dochtergroe-

pendemonstraties deed ook
Grandprix. Ook op de vorige
NRM liet hij zijn nafok zien.
Nu kwam de nummer één van
het inseminatielijstje met derdekalfskoeien uit de proefperiode: hulde. De fraaie uiers
zijn duidelijk het handelsmerk van de Lord Lilyzoon.
Lang en breed waren de mooi
beaderde en sterk opgehangen melkklieren, die ook nog
eens een keurige speenplaatsing kenden. De benen waren
wat krom en alhoewel Grandprix daar vaker een aanmerking over kreeg marcheerden
zijn dochters nog stevig door
de ring. Het formaat van de
nafok was gemiddeld en met
name de middenhanden waren ondiep. Naar partners die
dat compenseren hoefden de
koeien echter niet lang te zoeken: Lucky Leozonen.
Alice Booij

