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NRM06 Proefperiodegroepen

Rapport

Classic lost hoge verwachting in
Vol zelfvertrouwen traden de vier roodbonte proefstiergroepen in de ring. Fabian zag moeder Flora
kampioene worden. Classic en Taco hadden
een kersverse NRM-kampioene in het gelid.

Classic consolideert reputatie
Classic geldt nog niet als een klassieker,
maar werkt gestaag aan de betekenis van
zijn naam. Het verhaal van de particulier geteste Stadelzoon is bekend. Classic is gefokt
uit de bekende Minafamilie van Wiel Peeters
uit Sint Anthonis en had geen kans bij de
KI’s, vanwege de minder sterke Detectivedochter in zijn pedigree. Classics moeder
Mina 243 acteerde op het EK van 1996 als
kopkoe in de Nederlandse landengroep.
Poos Stadel Classic haalde de hoogste score bij
de rood- én zwartbontgroepen
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cijfer: 8,5
Mina 94
(v. Triple Threat)
Mina 167
(v. Detective)
Mina 243
(v. Camera)
Poos Stadel Classic
(v. Stadel)

en mooiere entree kon
Lowlands Fabian zich niet
wensen. Moeder Flora werd in
een zwaar bezette roodbontstrijd seniorkampioene NRM
2006. Haar sterkste onderdeel
– een uitmuntende uier – bleek
ook verankerd in de vijf jeugdige Fabiandochters. Ze toonden lange, gezonde en fraai
beaderde uierweefsels, een
prima balans, een goede
speenplaatsing en een uitstekende achteruierhoogte. Ook
vader Creylo draagt zijn steentje daaraan bij. Zijn invloed is
ook zichtbaar in het frame
van de Fabiandochters; ze zijn
niet overdreven ontwikkeld
en misten de breedte in het
skelet. De benen gebruiken de
nog mooi jeugdige Fabians
goed. Fabian geeft wat er op
grond van zijn cijfers én van
zijn koefamilie van hem wordt
gefunctionele
verwacht:
bruikskoeien.
Jeromzoon Schreur Jorden verloochende zijn cijfers evenmin. Dat zijn uiervererving
vijf punten lager is dan die
van Fabian konden de vijf Jor-

dens niet verbloemen; in uierlengte en speenpositie was er
spreiding te bespeuren. De
minst indrukwekkende proefstiergroep roodbont etaleerde
wel veel macht in lichaamsbouw, hoewel het de vraag
blijft of de volwassen frames
het niveau in functioneel opzicht vast blijven houden. In
beweging neigde het beenwerk naar de kromme kant,
hetgeen samenhing met een
Op
kruisbouw.
aﬂopende
stand oogde de beenstand correct en sterk. Jordens fokkerij
is vergelijkbaar met die van
vader Jerom, waarbij de kruisligging zich in gunstige zin
onderscheidt.

Faam in het gelid
De vijf vaarzen van Poos Stadel
Classic stapten binnen op de
klassieke klanken van Für Elise. Ook de Stadelzoon wist
zich gesterkt met NRM-allure;
kopkoe Liza 379 werd de dag
ervoor jeugdkampioene en
stapte zelfverzekerd door de
ring. Met 114 totaal exterieur
mogen veehouders prestaties

Tacodochters imponeren met sterk ontwikkeld skelet
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Classic en Taco kregen de
meeste waardering van de
melkveehouders die de
NRM bezochten. Daarna
valt er een gat van bijna 1,5
punt naar Fabian en Jorden,
die beide een voldoende
scoren. De cijfers geven het
oordeel van de melkveehouders over de dochtergroepen weer.

Taco’s na NRM-debuut van 2004 ontwikkeld tot forse koeien
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Classic
Taco
Fabian
Jorden

Fabians manifesteren zich met uitstekende uiers
verwachten op het keuringstoneel: het vijftal fraai geuierde vaarzen van Classic loste
deze belofte in. Het waren
grote, maar voldoende jeugdige dieren met een sterke stap
op benen met een mooie platte pijp. De groep hield de kwaliteit met Liza voorop knap
vast, hoewel de tweede koe er
qua uierbeeld wat uitviel. In
frame verlegt Classic grenzen:
zijn dochters straalden veel
melktype uit en showden lange lijven met een sterke bovenlijn.
Datzelfde presteerde ook het
tweede- en derdekalfsvijftal
van Taco. De Koerier 114-zoon
uit de Sabinafamilie zette een
sterk optreden neer, waarbij

met name de ontwikkeling
sinds het NRM-debuut uit 2004
in het oog sprong. De selectieruimte zwelde intussen aan
van 81 naar 547 dochters. Ook
Taco’s groep had in Marie 55
een NRM-kampioene in de gelederen. Die zette de toon,
maar de andere volgden moeiteloos met hun lengte, diepte
en brede voorhand. De uiers
waren hoog van achter, ﬁjn
van vel en soms wisselend
in vooruieraanhechting. Het
beengebruik van de groep was
voldoende soepel, de kruisbouw beter dan op grond van
zijn fokwaarde mag worden
verwacht.
Tijmen van Zessen
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