CR Delta Koe-Expo

Solide Futuredochters maken frisse indruk

Allround verervingspatroon Obelisk terug te vinden in dochters

Puntdroad toont malse, melktypische melkkoeien

Superiordochters slagen voor herkansing

Benenstieren sco ren op Koe-Expo
Future en Superior geven cachet aan dochtergr oepenoptreden op vernieuwde CR Delta-show
De nieuwe formule van de CR Delta Koe-Expo
sloeg aan. Niet alleen in de ring, maar ook op het
themapark verdrongen zesduizend veehouders zich
rond de acht dochtergroepen en de stands.

A

an beste benenverervers geen gebrek tijdens de CR Delta
Koe-Expo in Leeuwarden. De acht gepresenteerde dochtergroepen varieerden in fokwaarde voor beenwerk van 106 tot
113. Neem Hidden Future, een benenexpert bij uitstek met een
fokwaarde van 113. In Leeuwarden liet de Ronaldzoon – in het
jongste afgesloten boekjaar de op twee na meestgebruikte stier
in Nederland – over dat cijfer geen misverstand bestaan. De zes
uniforme, jeugdige dochters maakten lange passen en toonden
beste klauwen. Als geheel maakte de groep een frisse en sympathieke indruk, dankzij de melkrijke frames en de goed gevulde

uiers met daaraan korte, nauw geplaatste voorspenen. Met name de hoge achteruiers vielen op met daarin scherpe ophangbanden. De zwaarste koeien uit de stal zullen de normaal ontwikkelde Futuredochters niet worden, maar solide koeien zijn
het zeker wel: koeien met jeugd en daardoor met toekomst.
Soliditeit etaleerden ook de vijf nakomelingen van Art-Acres Win
395 (v. Winchester), in tegenstelling tot Hidden Future een echte melkvererver. De melkijver straalde ook daadwerkelijk van
de koeien, die ondanks hun hoge melkgift een bovengemiddelde conditiescore toonden. De melkklieren konden die hoge productie zonder moeite torsen: soepele, vierkante uiers, die nog
prima in balans waren. In benen deden de groepen van Win 395
en Future weinig voor elkaar onder. De Win 395-dochters stapten evenals op de HHH-show vol overtuiging door de ring.
Ook voor de roodbontliefhebbers presenteerde CR Delta een
pure melkplasvererver: Oudkerker Reno. Dat niet bij alle extreme
melkplasverervers de uiers zo slijtvast zijn, demonstreerde Oudkerker Reno. De roodbonte Powerzoon beleefde zijn derde en tot
nu toe minste dochteroptreden. De uiers van de voor het meren-

deel derdekalfskoeien vertoonden de eerste sporen van slijtage.
Met name de uierbalans viel in negatieve zin op, wellicht te wijten aan de even minder zichtbare ophangband. Erg uitzwaren
doen de Reno’s evenmin, al wekten de openheid, melkrijkheid
en harde bovenbouw sympathie als altijd. Het beenwerk van de
Renogroep volgde het spoor dat Future en Win 395 inzetten: met
royale passen passeerden de Reno’s de tribune.
Zowel in uiterlijk in productievererving geeft kleurgenoot Frederik Puntdroad (v. Almere Pablo) een heel ander type koe. Puntdroad was het eerste kwartaal van dit KI-jaar de vierde roodbontstier wat betreft eerste inseminaties en zijn populariteit zal
na dit optreden niet verminderen. De roodbontdebutant presenteerde een degelijk vijftal malse, melktypische melkkoeien
met fraai beaderde kwaliteitsuiers, voorzien van mooie ophangbanden en keurig geplaatste spenen. Anders dan zijn fokwaarde doet vermoeden werd de groep gesierd door hellende
kruisen. Het optreden van moeder Florina (v. Andries) van Floris
Dorrestijn en Tine van Houselt uit Laren gaf aan het debuut van
Puntdroad nog extra kleur. Als voorbeeld van een duurzame
stiermoeder betrad zij de ring.

Superiordochters meeste showallure
Woudhoeve Superior maakte tijdens de NRM 2004 zijn debuut. De
reacties op dat optreden vielen niet onverdeeld positief uit. Tijdens de Koe-Expo slaagde de Lucky Leozoon – evenals Future en
Obelisk afkomstig uit Noord-Hollandse fokstallen – erin zich
te revancheren. In de wandelgangen snelde zijn reputatie
hem ’s morgens al vooruit, zijn optreden ’s middags deed daar
weinig aan af. Superior showde een zevental uniforme, donkere
dochters met fraaie, luxueuze frames en de meeste showallure
van de dag. Ook qua uiers liet hij dit keer geen steekje vallen.
Voor waren ze vast aangehecht, achter hoog en breed en de korte, zwarte spenen stonden goed geplaatst. Op het eerder steile
dan kromme beenwerk bewogen ze zich goed voort. Een geslaagde herkansing.

Melkrijke Win 395-dochters
met prima conditie
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Het minder sterke optreden van Superior tijdens de NRM was
deels te wijten aan het late lactatiestadium, hetzelfde euvel
waarmee Green-Valley Obelisk ditmaal kampte. De debuterende
Basarzoon – een kleinzoon van de veelbenutte donor Etazon Annecy – laat in zijn onderbalk geen uitschieters zien. De degelijke, niet overzware Obelisktelgen toonden wel een mooie
lengte en kruisligging, maar niet te veel melkopdruk en inhoud. De uiers waren ondiep, achter wat smal in de dam, maar
wel voorzien van scherpe ophangbanden. Aan de benen mankeerde opnieuw weinig: hoge klauwen en droog botwerk.
De andere zwartbontdebutant in Leeuwarden was Addisonzoon
Delta Olympic. In zijn dochterschare herkenden veehouders typische kenmerken van grootvader Addison: grote, zware vaarzen
met veel lengte en grove botten. Wat meer inhoud had een aantal vaarzen niet misstaan. In uierbeeld legde Olympic het af tegen vader Addison. De vooruiers van de Olympickinderen waren even kort, terwijl ook de achteruiers weinig bloei toonden.

Nieuw concept smaakt naar meer
Downalane Cello (v. Celsius) presenteerde als enige een groep met
fokstierdochters. Zijn scherpe, melkrijke zevental etaleerde een
strakke bovenbouw en een surplus aan hoogtemaat. Cello,
wiens spermavoorraad hard krimpt, besloot de dag in stijl: met
best beenwerk. Tegen de tijd dat de Cello’s de ring binnenkwamen, had een deel van het publiek de tribune al verlaten. Dat was
begrijpelijk. De nieuwe formule zorgde ervoor dat ook op andere momenten al veel bezoekers een kijkje namen bij de dochtergroepen. Mogelijk laat deze nieuwe formule ook een kortere
pauze toe, omdat er binnen de nieuwe opzet meer sprake is van
een continuprogramma. De kans lijkt groot dat het nieuwe concept ook overwaait naar de andere regio’s van CR Delta. De boerenkool en het succesvolle programma smaken naar meer.
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