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Geslaagd debuut van DPS- toppers Jorryn en Ramon
Tijdens de NRM van 2004 vertoonden KI-organisaties vooral van exterieurverervers proefperiodegroepen. De editie van 2006 bevatte daarentegen
voor elk wat wils: van DPS- tot exterieurtoppers.

S

kalsumer Pietje, Willem’s-Hoeve Rita, Wiersma en Frankenhof Graeﬁn.
Het waren Nederlands bekendste koefamilies die een
groot aandeel leverden in de
demonstratie van stiergroepen uit de proefperiode. Daar
waar veel vrouwelijke nazaten van deze families in eerdere NRM-edities acteerden,
waren nu de mannelijke takken aan zet.
De exterieurrijke moederlijn
achter Willem’s-Hoeve Ramon
was bij de eerste schreden van
zijn dochters in de ring meteen herkenbaar: Ramon is
een vererver van framekoeien
met uitstraling. De dochters
van Ramon, een van de hoogste DPS-stieren van HG, bezaten veel maat, inhoud en stijl.
De harde bovenbouw met de

dakvormige kruispartij was
van voor tot achter in de groep
aanwezig. De meeste vaarzen
waren aan het eind van de lactatie en hadden daardoor een
passende bespiering gekregen. De achteruiers waren
zonder uitzondering hoog en
breed aangezet en ook op het
beenwerk viel weinig aan te
merken. Het minst sterke
punt van Ramon lijkt de lengte van de vooruier en de
speenplaatsing. Daarin lieten
enkele vaarzen steken vallen.
Met Skalsumer Jorryn trad nog
zo’n telg uit een vermaard geslacht in de ring. De veelbesproken Jocko Besnezoon is
afkomstig uit de Pietjefamilie,
die aan de basis stond van
Sunny Boy. KI Samen had
niets aan het toeval overgelaten en showde een perfect ge-

toiletteerd vijftal. Jorryn telt
175 dochters in fokwaarde en
presenteerde een uniform gelid jonge vaarzen. De hoogtemaat van het vijftal van 144
tot 148 cm varieerde nauwelijks en ook de zwarte kleur
was dominant aanwezig. Wie
Jorryn inzet, moet hem gebruiken op koeien met kracht,
zo leerde de groep. De bovenbouw was strak en de verse
vaarzen showden jeugd en
melktype, maar misten de
kracht in de voorhand en de
breedte in het skelet. In de uiers zaten schoonheidsfoutjes.
De achteruiers waren goed
verzorgd, in de vooruieraanhechting en in de sterkte van
de ophangband zat variatie.
Het beenwerk was het sterkste punt van het vijftal: dat
was ﬁjn en plat van bot.
KI Samen stak haar nek uit
door de hoogste DPS-stier te
tonen, maar kan terugkijken
op een geslaagd debuut.

Beenwerkspecialisten
De Gezondheidsdienst voor
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Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,0 kreeg de
groep van Accoord het
meeste krediet van het publiek. De cijfers zijn een indicatie van de mening van
de toeschouwers, die de
groep van Penotti de minste waardering gaven.

klauwgezondheid. Het leek
daarom wel afgesproken werk
dat veel KI-organisaties ervoor hadden gekozen om
vooral van beenwerkspecialisten dochters de ring in te sturen. KI Kampen deed dat met
Blackstorm, een Stormzoon uit
keuringsvedette Wiersma 140
van Tiede van der Ploeg uit
Warga. Stappen deed het vijftal inderdaad overtuigend,
over de hardheid van het
beenwerk bestond geen twijfel. KI Kampen wist dankzij
de ruime selectiemogelijkheid van een kleine vierhonderd dochters een mooie uniforme groep samen te stellen.
De balans in het frame en de
goede conditie zorgden ervoor
dat de vaarzen niet de laatste

Accoord uit true-type-Graeﬁn
Graeﬁn 30, de excellente Esquimaumoeder
van Frankenhof Accoord, werd in 2002 door
René te Wierik van Alta in Veeteelt omschreven als ‘een true-type-koe’. Accoord is daarnaast een halfbroer van Frankenhof Amor,
de particulier geteste Amarettozoon. De van
origine Duitse koefamilie ontwikkelde zich
bij de familie Oosterink uit Velp en bracht
onder meer de vaarzenkampioene van de
NRM 2002 voort, Lucky Jonkvrouw.
Dochters van Accoord groeien uit tot grote,
sympathieke showkoeien
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cijfer: 8,0
Graefin 5
(v. Ned Boy)
Graefin 19
(v. Blackstar)
Graefin 30
(v. Esquimau)
Frankenhof Accoord
(v. Aaron)

Beenwerk sterkste eigenschap van lichte Jorryndochters
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Brede en hoge achteruier voor Paramount
melk uitstraalden, maar blijk
gaven van robuustheid. De
uierbalans was goed, maar
de achteruiers misten hoogte.
De ongunstige vet-eiwitverhouding in de melk maakt de
Stormzoon niet echt populair
in eigen land, maar KI Kampen vond al goede afzetmogelijkheden in het buitenland
voor de duurzame en gezond
fokkende Stormzoon.
Delta Paramount behoort tot de
betere beenverervers van HG.
De Jocko Besnezoon bevestigde zijn cijfers in Utrecht met
hardwerkende, sterk stappende koeien. De groep brak in
twee delen door een wisselend
beeld van het frame en variatie in diepte en ligging
van de ribben. Eensgezindheid
was er wel in het uierbeeld.
Stuk voor stuk bezaten de vijf
hoge en vooral brede achteruiers met een correcte speenplaatsing.
Het debuut van Websterzoon
Apina Penotti was teleurstellend. Penotti toonde dat hij
langgerekte, grote dieren kan
geven, maar dat hij bescherming verdient voor de uier. In
de lengte van de vooruier en
de uierbalans liet de groep steken vallen. Het beenwerk lijkt
dankzij de mooie stand en vol-

Ramondochters sterk in frame en achteruiers

doende hoogte van de verzenen het beste feit.

Ervaren stieren
Van Alta’s verkoopkanon
Lucky Mike waren de proefstierdochters aan het eind van
de derde lactatie en de NRM
kwam voor deelname van fokstierdochters een halfjaar te
vroeg. De Lucky Leozoon viel
daarom ‘tussen wal en het
schip’ volgens Alta, zodat ervoor gekozen werd om voor
de tweede maal dochters van
Frankenhof Accoord te presenteren. Aaronzoon Accoord – met
114 ook al zo’n benenspecialist – werd eerder al getoond
tijdens de Alta Dairy Day in
Zeewolde en liet nu oudmelkte vaarzen en verse tweedekalfskoeien zien. Zijn destijds
pas afgekalfde vaarzen waren
uitgezwaard tot sympathieke
koeien. Dankzij de royale
hoogtemaat en de diepte en
lengte in het skelet schaart
Accoord zich tussen de leveranciers van showkoeien. Het
lactatiestadium zorgde voor
variatie in conditie en uiervulling in de groep, maar eenmaal
los in de ring maakten de dieren indruk met de gerektheid
van het skelet en de parallel
geplaatste, droge benen.

Geen twijfel over het sterke beenwerk van Blackstorm

Fortune: malse werkkoeien met jeugd
Ook voor Apina Fortune betekende het een tweede optreden. Fortune weerde zich tijdens de HHH-show in 2005
kranig en zijn almaar stijgende fokwaarden maken hem
tot een gewilde stier van HG.
Fortune is de Russelbroer van
Penotti uit moeder Apina Etazon Annecy 3 en stelde zijn
gebruikers niet teleur. De
malse werkkoeien met jeugd,
fraaie overgangen in het skelet en prachtige kruispartijen
liepen vlot door de ring.
De tweedekalfskoeien hadden
zich prima doorontwikkeld en
de brede, hoge achteruier
sprak tot de verbeelding. In
beenwerk telde vooral de
kracht van de stap en de hoogte van de klauw. Het is inmiddels een vaak genoemde term,
maar Fortune lijkt toch echt

een stier die probleemloze ligboxenstalkoeien vererft.
Delta Canvas was de meest ervaren stier in Utrecht. Voor de
derde maal toonde hij zijn
kunnen, ditmaal voornamelijk met oudmelkte tweedekalfskoeien. De Spartazoon
wist andermaal te overtuigen
en maakte indruk met zijn
gerekte dochters die ondanks
hoge producties een royale
conditie kregen. De uiers waren fraai beaderd met een
goede band onderin de bodem. Het past allemaal bij de
robuuste bouw van de dieren,
net als het wat grove, maar
krachtige beenwerk. Canvas
sloot de interessante presentatie van de zwartbonte proefstiergroepen in stijl af.
Jaap van der Knaap

