CR Delta Koe-Expo

Loe Martin: melkrijk en zeer goede uiers

Ruim vijfduizend melkveehouders zagen tijdens de
dochtergroepenshow op de Koe-Expo een melkrijk
gezelschap voorbijtrekken. Van de nieuwe genera-

Dochtergroepen

Holim Rafael: imponerend in formaat, volle spronggewrichten

Heide Henson: voldoende uierbeeld, goede breedtematen

Laurenzo: gezonde boerenkoeien met uitstraling

Melkrijk , hard en gezond

tie maakten vooral Canvas en Loe Martin indruk.

Loe Martin, Canv as en Laurenzo tonen kwaliteit in uitersten

Rafael stelde in beenwerk teleur.

Z

al door de nieuwe mestwetgeving de noodzaak tot een hogere productie per koe weer toenemen? Dat is een vraag die
hier en daar weer klinkt. De afgelopen jaren was er bij veel melkveehouders geen behoefte aan die extra liters per koe. De selectieruimte die daardoor vrijkwam, werd liever ingevuld door nadruk te leggen op exterieur en gezondheidskenmerken met de
bedoeling meer duurzaamheid en robuustheid in de koeien te
fokken. Er bleef ruimte voor hoge melkstieren als Addison, Jocko,

Jesther en Win 395, maar die paarden dat aan de door veehouders
gewenste robuustheid.
In het licht van deze fokkerijtrend en de actualiteit van mestwetgeving was de dochtergroependemonstratie op de CR Delta KoeExpo in Den Bosch boeiend van samenstelling. Aan de ene kant
was er de extreme melkvererver Loe Martin en anderzijds een
vererver als Laurenzo, de stier die maximaal van alle aandacht
voor duurzaamheid heeft geprofiteerd.

Meer dan 10.000 kilo
Met +2414 kg melk behoort Loe Martin inderdaad tot de wereldtop
voor kilogram-melkvererving. De Addisonzoon (uit een Celsiusmoeder) mag daardoor op veel internationale belangstelling rekenen, maar is ook op de Nederlandse en Vlaamse markt kansrijk
omdat hij het eiwitgehalte (–0,12 %) op een relatief goed niveau
houdt. HG toonde in Den Bosch zes van zijn vaarzen die, volgens
commentator Tonnie Vissers, allemaal voorspeld waren op meer
dan 10.000 kg melk. Die hoge productie kunnen ze, afgaande op
de krachtige bouw en de uitstekende uiers van dit zestal, ogenschijnlijk makkelijk aan. De in hoogte normaal ontwikkelde dieren spraken verder aan door mooie breedtematen, zowel in voorhand als in kruis. Aandachtspunt waren de grove en vooral steile
benen die in stand vrij ver naar achteren werden geplaatst. De
motoriek van de Martins was goed: door de vlotte en ruime stap
werd moeiteloos invulling gegeven aan de 104 voor beenwerk.
Loe Martins halfbroer Holim Rafael vererft een bescheidenere,
maar nog altijd ruim bovengemiddelde melkplas (+1202). Door
zijn geschiktheid voor pinken, de positieve gehalten en hoge framescore is hij populair. Het was dus hoog tijd voor een kennismaking met zijn dochters, die inmiddels tweedekalfs zijn. Die imponeerden door hun enorme maten: stuk voor stuk waren ze groter
dan 150 cm en voorzien van een forse middenhand en de gewenste kruisvorm. Geen koeien derhalve die door hun formaat in
iedere ligboxenstal uit de voeten kunnen. Het beenwerk deed de
Canvasgroep zeer uniform in hardheid en mooie uiervorm

wenkbrauwen fronsen. De beenstand en de klauwen waren in
orde, maar de kwaliteit van de (volle) spronggewrichten was onder de maat bij het goed geuierde Rafaelzestal.

Canvas uniform en sterk
Behalve met Addison heeft HG het afgelopen seizoen onverwacht
goed geboerd met zonen van roodfactorstier Delta Sparta: Canvas
en Lionel. Daarvan is Delta Canvas RF (161 DPS, 108 totaal exterieur) internationaal in trek, temeer omdat hij twee bekende fokfamilies – die van Art-Acres Tex B en die van Lou Etta – achter zich
weet. Op de Koe-Expo loste hij de hoge verwachtingen in met een
uitstekend zevental, in uniformiteit en functionaliteit de beste
proefstiergroep van de dag. De mooi gelijnde en jeugdige dieren
stapten met krachtige passen door de ring. De mooi gevormde uiers toonden geen slijtage, terwijl Canvas met +2267 tot de hoogste melkverervers behoort. Afgaande op de goede conditie lijkt de
hoge productie de dieren niet te deren, al speelde hierbij wel het
lactatiestadium (oudmelkt) een rol.
Delta Lionel RF kan op papier niet tippen aan de cijfers van zijn halfbroer. De praktijk bleek niet anders, al dwong ook Lionel waardering af, in het bijzonder door de hardheid van de bovenbouw, de
mooie overgangen en de vast aangehechte uiers. De vijf Lioneldochters, waarvan twee met een roodbont haarkleed, stapten
voldoende vaardig door de ring, daarin letterlijk ondersteund
door sterke klauwen.

Ras van Bestkept
Onder de proefstiergroepen school één volledig roodbonte collectie, die van Heide Henson. Hij is een zoon van Atlas, een stier uit
de combinatie van Andries x Sunny Boy die in zijn proefperiode al
kansen kreeg als stiervader. In Henson heeft hij één van zijn
meest productieve zonen: goed voor veel melk (+1777 op roodbontbasis), lage gehalten maar wel een zeer nauwe vet-eiwitverhouding. In frame spraken de Hensons – ondanks een klein deukje op de lendenen – tot de verbeelding door de mooie melkopdruk
en de breedte in het skelet. Het uierbeeld was wisselend in voor-

uieraanhechting en uierdiepte maar in totaliteit voldoende. Het
beenwerk mocht in de hak droger, het gebruik was bij dit zestal
ruim voldoende.
Wie van ‘ras’ in de koeien houdt, zal genoten hebben van het optreden van de dochters van Eureka Bestkept. De Wallacezoon revancheerde zich voor een matig optreden op de NRM 2004. Zijn
vijf tweedekalfsdochters showden met vastberaden stap en onder aanvoering van een fraaitypische kopkoe hun wigvormige lijven met daaronder, door een sterke ophangband verankerd, rijk
beaderde kwaliteitsuiers.

Extreem allround
Stieren waarvan de dochters uit de fokperiode al volop hebben afgekalfd besluiten traditioneel de CR Delta-shows. In Den Bosch
kweten Faber en Laurenzo zich van die taak. De Duitse Factorzoon Faber is bezig met een Europese tour. Na optredens in Duitsland zelf en op de Agriflanders in Gent, draafden nu zijn Nederlandse dochters op. Die bevestigden het imago van Faber als
leverancier van grote en open gebouwde melkkoeien, zij het dat
hij op eerdere optredens meer uniformiteit in type aan de dag legde. De uiers waren subliem als altijd en het beenwerk correct, al
blijft dat het voornaamse aandachtspunt bij inzet.
Van Laurenzo lopen inmiddels duizenden dochters rond op Nederlandse en Vlaamse melkveebedrijven. En kennelijk naar tevredenheid, want er blijft vraag naar Laurenzo’s sperma. Het optreden van zijn krachtige, zeskoppige afvaardiging zal die vraag
verder doen aanwakkeren. De nagenoeg ideale verhoudingen, de
mooie conditie en de vast aangehechte uiers met daaraan welgevormde en foutloos geplaatste spenen maakten indruk. Evenals
zijn pas gesneuvelde vader Cash fokt Laurenzo gezonde boerenkoeien, zij het in type aanmerkelijk aansprekender. Extreem in
het allround zijn: ook dat is een kwaliteit die welkom is, ongeacht
welke wet- of regelgeving ook.
Bert de Lange
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