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Van de Peul Kylian combineert drie van de
populairste roodbontverervers met Massiafamilie

De kracht
van Kylian
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Laatrijpe koe met goede conditie
‘Kyliandochters zijn sterke koeien die hun
productie goed aankunnen, geen echte
showkoeien.’ Ron Timmermans uit Moergestel selecteerde zowel voor de voorbije
NRM als voor de afgelopen CRV KoeExpo in Zwolle dochters van Kylian. ‘Ze
zijn mooi laatrijp, groeien lekker door en
houden goed hun conditie.’ De benen en
achteruiers vallen volgens hem het meeste
op in de exterieurvererving. ‘Kylian levert
mooie kruizen, geen opvallend lange,
maar wel goed vast aangehechte uiers.’
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Kianzussen ook stiermoeder
De twee volle zussen van Kylian zijn ook
zelf breed ingezet. Voor CRV werd Kiandochter Massia 9215 gespoeld met Puntdroad, Royalist en Delta Egano met kistier Maniac van de Peul (v. Royalist) tot
gevolg.
Zelf plande Paul Huntjens spoelsessies
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99

klauwhoek

de Paul Huntjens uit Noorbeek in embryo’s uit de Massiafamilie.

tot stand. Tot nog toe kwamen al vier stieren bij de ki met Kian-

107

beenstand zij

Om de roodbontfokkerij op zijn bedrijf vorm te geven investeer-

2

2011

et aantal fokstieren uit de bekende
roodbonte Massiafamilie steeg de
voorbije jaren bijna elke indexdraai. Met
de aprildraai is het straks twee jaar geleden dat Kianzoon Van de Peul Kylian
aan het lijstje succesvolle Massiatelgen
in mannelijke lijn is toegevoegd. Met
185 nvi en 109 totaal exterieur blijft de
roodbonte fokstier draai na draai stevig
in het zadel in de nvi-lijst.
Het verhaal achter de Kianzoon leidt
terug naar het Nederlands-Limburgse
Noorbeek. Het melkveebedrijf van Paul
en Ria Huntjens-Beckers fungeerde oorspronkelijk als ontvangsterbedrijf voor
embryo’s van Theo Bleser uit Epen. De
ervaringen met roodbont deden het verlangen tot het uitbouwen van een volledig roodbonte veestapel groeien. ‘Ik
miste kracht in de zwartbonte koeien en
ook qua productie sprak roodbont me
wel aan’, begint Paul Huntjens. Hij startte met het inkruisen van roodbonte stieren op de zwartbonte veestapel. ‘Maar
dan duurt het lang voor je ook echt roodbonten melkt. Daarom besloot ik om enkele embryo’s te kopen.’

Stevige start met Stadel
Een spoeling van Tulipdochter Massia 14
met Stadel wekte interesse bij Paul Huntjens. ‘De productie van de Massia’s sprak
me altijd wel aan en met Stadel was gekozen voor een echte exterieurvererver’,
licht hij toe. ‘Ik wilde een mooie koe
hebben die de productie er goed bij hield.
Met deze combinatie leek dat goed te zit-

als lid van de Lightningdochtergroep. Al
in juni 2003 werd de koe voor het eerst
gecontracteerd voor CRV.
Eric Lievens, foktechnisch medewerker
bij CRV, vertelt: ‘Het was een grote, ruim
gebouwde koe, breder dan de gemiddelde Lightning.’ De paring met nvi-topper
Kian lag voor de hand. ‘Op het gebied
van frame paste die combinatie wel.’ Lievens ziet in de volle zussen van Kylian
het bewijs. ‘De Kianzussen zijn groter
dan de doorsnee Kiandochters en ze zijn
ook chiquer afgewerkt. De kwaliteit in
de uiers is goed en de melkklieren zijn
correct in balans.’
Van Kylian zijn vijftien zonen in beeld
voor ki-inzet. Eric Lievens vergelijkt de
nafok van de stier graag met die van vader Kian. ‘Kylians benenvererving is opvallend goed. Maar in framekenmerken
verschilt hij duidelijk van zijn vader. Kylian fokt groter, breder en zwaarder. Hij
deelt wel de kortere vooruiers.’
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met Gogo, Lawn Boy en Roumare. ‘Vaak
is kruisen met zwartbont noodzakelijk
om aan de top mee te blijven draaien’,
stelt de fokker. Hij wijst op Goldwyndochter Massia 9397, moeder van de
stier Camion van de Peul (v. Fender).
‘Soms moet je als fokker je eigen zin durven door te drijven. Eerst was er geen
interesse voor de Goldwyn, nu is die er
wel. Misschien had ik meer zwartbontbloed op de Kians moeten gebruiken.’
Kylian zelf scoort inmiddels de meeste
drachten bij de koeien, hoewel zeven op
de tien koeien Massiabloed voert. Ook de

afstamming aan vaderskant, met Stadel,
Lightning en Kian, zorgt voor beperkingen in het gebruik. ‘Het zijn toch een
beetje de stieren die je als roodbontfokker gebruikt moet hebben’, vindt
Huntjens. ‘Ik sta helemaal achter mijn
fokproduct en melk zelf al twee Kyliandochters. Die doen het goed.’
Met zijn productiecijfers en goede duurzaamheidsscores past Kylian volgens
Huntjens goed in de huidige fokkerijfilosofie. ‘Bedrijven worden alsmaar groter
en willen minder trammelant met de
koeien. Kylian past goed in dat geval.’ l

Kylians volle zuster Massia 9215 (v. Kian) samen met Goldwyndochter Massia 9397

Paul en Ria Huntjens-Beckers: ‘De meeste
drachten zijn nu van Kylian’

ten. Vroeger zei men vaker dat de Massia’s het exterieur niet hadden. Nu hebben ze eigenlijk alles.’
De investering in drie Stadelembryo’s leverde de fokker in 2002 twee Stadeldochters op: Massia 8939 en Massia 8940.
Eentje ging terug naar Terwispel, de andere bleef in Noorbeek. Een pinkenspoeling van Stadeldochter Massia 8939 met
Marvelde 1196 (v. Addison) resulteerde
in fokstier Red Spider van de Peul. Een
spoelsessie met Lightning leverde Massia
9032 op. ‘Dat was een echte allroundkoe’, zo omschrijft hij Massia 9032. ‘Achteraf gezien heb ik zelf te weinig met
haar gewerkt.’
De Lightningdochter gaf in haar eerste
lijst 7990 kg melk met 3,71% vet en
3,35% eiwit, gevolgd door een tweede
lijst met 10.013 kg melk met 3,84% vet
en 3,39% eiwit. Als vaars werd ze gewaardeerd met 85 punten: 85 voor
frame, 83 voor uier en 85 voor benen.
Massia 9032 trad in 2006 op de NRM op
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