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Rode proefperiodegroepen weinig uniform, debuterende Jotan
en Maniac maken meeste indruk

Roodbont overtuigt niet

Op eerdere edities van de NRM kwam het nieuws bij de dochtergroepen uit de proefperiode wel eens bij roodbont vandaan.
Dit keer was de kleurslag daar absoluut niet toe in staat. Een uniforme topgroep, zoals van Fidelity de vorige keer, werd gemist.
tekst Florus Pellikaan
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van Lionel (v. Sparta) uit eveneens de Massiafamilie. Van alle roodbonte proefperiodegroepen was die van Tobias het meest
uniform. Dat zijn nakomelingen niet bij
iedereen in de smaak vielen, had te maken met het type koe. De Tobiassen waren breed, royaal bespierd, een fractie
overbouwd en voorzien van hellende
kruizen. De fraai beaderde uiers bleken
van achter hoog en van voor niet heel
lang, maar wel vast aangehecht. Het
beenwerk was, passend bij de bouw van
de vaarzen, voorzien van veel bot.

Tweedekalfs Talentino’s

Alger Meekma

Krachtig gebouwde en sterk stappende Maniacdochters met wat verloop in het uierbeeld

O

Talentinogroep bestond uit prima individuele koeien,
maar miste wat uniformiteit

Jotan nipt de populairste groep, Talentino goede tweede
Ook het publiek op de NRM vond bij
de roodbonte proefstiergroepen niet een
specifieke groep overtuigend de beste.
Van de ruim 250 bezoekers die een antwoordkaartje inleverden op de Veeteeltstand, benoemde 29 procent de groep
van Jordanzoon Jotan-red als favoriet.
Met een klein verschil eindigde de groep
van Talentino (v. Talent) op de tweede plaats met 25 procent van de stemmen.
Lowlands Klimmer, JU Tobias en Maniac
van de Peul behaalden alle drie percentages van rond de vijftien procent.

Jotandochters combineerden kracht en showuitstraling

p voorhand leek de demonstratie
van roodbonte proefperiodegroepen
wel nieuws te gaan brengen. In vergelijking met de vorige NRM kwam er dit keer
zelfs nog een groep meer in de ring. Van
het vijftal debuteerde er ook nog eens
drie met een dochtercollectie voor het
publiek. Maar verrassen kon roodbont dit
keer niet. Het ontbrak de groepen in algemene zin aan uniformiteit en er was geen
uitspringende groep die de onverdeelde
credits van iedere fokker kreeg.
De liefhebber van een stijlvolle koe genoot het meest van het debuut van Jotanred. Lang heeft men op een optreden van
de Jordanzoon uit de Amerikaanse Augustfamilie moeten wachten. Hij werd als
supersampler in wNederland verkocht en
vanuit die periode kwam er een groep
tweede- en derdekalfsdieren in de ring.
De groep bestond uit stijlvolle koeien die
kracht en showuitstraling perfect combineerden. Twee koeien met veel upstanding en wat weinig diepte in het front
braken de uniformiteit van de groep wel
wat af. De kruizen waren fraai geconstrueerd en het beenwerk goed van stand en
gebruik. De uiers, op papier het handelsmerk van Jotan (110), waren kwaliteitsrijk, maar toonden op oudere leeftijd wel
wat variatie in de vooruieraanhechting.

Royalist een outcrossvader heeft, stamt
via moederszijde uit de veelgebruikte
Massialijn. Maniac, die debuteerde met
een groep derdekalfsdieren, blijkt duidelijk een stier te zijn voor veehouders die
de huidige koeien aan de grote kant vinden. Zijn dochters waren normaal ontwikkeld, maar combineerden kracht met
ruim voldoende melkrijkheid. De groep
opende heel sterk met twee klassedieren
die ook zeer fraai geuierd waren, maar
twee koeien met wat onbalans in de royale uier sloten de groep af. Op parallel
geplaatst beenwerk liepen de Maniacs
wel met ruime pas door de ring.
Zwolle werd ook de plek waar de dochtercollectie van de jonge JU Tobias debuteerde. Net als de zwartbonte stier Tempo
verwacht Tobias pas in augustus zijn eerste op dochterinformatie gebaseerde fokwaarde. Toch gunde CRV het publiek alvast een blik op het kunnen van de zoon

Tijdens de open dag, afgelopen herfst,
toonde KI Kampen een groep vaarzen van
Talentino. De Talentzoon debuteerde niet
veel later met prima fokwaarden, waardoor de ki-organisatie opnieuw een groep
wilde tonen, maar KI Kampen moest kiezen uit een beperkte groep tweedekalfsdieren. De collectie opende met een zwaar
gebouwde tweedekalfskoe, maar werd
noodgedwongen afgesloten met een rastypische zwartbonte vaars. Hierdoor ontbrak de uniformiteit en was de gemeenschappelijk deler van de groep lastig te
vinden. De Talentino’s, die individueel
van goed niveau waren, lijken zich te ontwikkelen tot sterke, brede koeien met
een duidelijk vlotte stap. De melkklieren
bleken goed van vorm, met een fractie
spreiding in aanhechting.
De levensduurtopper Lowlands Klimmer
mocht na een prima optreden tijdens
de CRV Koe-Expo in Den Bosch, opnieuw
aantreden. De stier, vrij van Kian-, Lightning- en Stadelbloed, had echter moeite
om het niveau van toen vast te houden.
Zijn vlot uniforme groep bestond uit
melktypische, lange koeien met net voldoende breedte. Twee nakomelingen hadden conform de vererving van hun vader
een vlak kruis, maar zijn vijftal stapte
zonder uitzondering met ferme tred door
de ring. In het gebruik bleek de Tacozoon
ondersteuning in de aanhechting en balans van de uier nodig te hebben. l

Tobias toonde de meest uniforme groep, die bestond uit ruim bespierde vaarzen

Normaal ontwikkelde Maniacs
Van totaal andere makelij waren de nakomelingen van Maniac van de Peul. De stier
die met de Italiaanse roodfactorvererver
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