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Krachtige dochters voor Etazon Renatezonen Delta Atlantic en Delta Astro

O Mangenen bĳ zowel
rood- als zwartbont

De negen Fidelitydochters maakten indruk

Lef kan ki-organisatie CRV niet worden ontzegd: tĳdens de CRV
Koe-Expo stuurde ze dochtergroepen de ring in van de veelbenutte lĳstaanvoerders Lowlands Redman en Delta Atlantic. De
NVI-specialisten konden op veel belangstelling rekenen.
tekst Jaap van der Knaap
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Z

es van de CRV-stieren in de Ĳsselhallen die een dochtergroep de ring in
stuurden, hadden genen van de Amerikaanse stiervader O Man. Zelfs bĳ de
roodbonte Redman (via vader Fiction) en
Windstar (grootvader O Man) was de invloed van de gezondheidsspecialist aanwezig. O Man heeft afgelopen jaren een
enorme bĳdrage geleverd op het gebied
van gezondheidsfokwaarden en zorgde
er ook voor dat bespiering en kracht

Sterke dochters met goede conditie en grove botkwaliteit voor Delta Atlantic
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Goede achteruiers en sterke ophangbanden voor Lowlands Redmangroep

weer in de holsteinpopulatie terugkeerden. Dat was ook te zien in Zwolle, waar
reikhalzend werd uitgekeken naar de
nazaten van zĳn kleinzoon Delta Atlantic.
De vlaggendrager van CRV prĳkt boven
aan de NVI-lĳst en was afgelopen maanden de meest verkochte stier van CRV.
CRV toonde lef door zĳn dochtergroep
te tonen.
Atlantic is een Ramoszoon, maar de invloed van O Man via zĳn bekende moeder Etazon Renate was duidelĳk zichtbaar in de groep. Atlanticdochters
bleken zware, iets rauwe vaarzen met
een grove botkwaliteit, wat zowel in skelet als beenwerk zichtbaar was. De 113
voor exterieur betekent bĳ Atlantic niet
dat hĳ showkoeien fokt, maar wel koeien die tegen een stootje kunnen met een
mooi gevormd kruis en koeien die het
beenwerk goed gebruiken. De uiers waren ondiep en voldoende breed in de
dam, maar konden soms even beter zĳn
aangehecht. De vele bezoekers die zich
rondom de groep van Atlantic verdrongen, kregen een duidelĳk beeld van zĳn
solide vererving.
Voor Lowlands Redman (v. Fiction) bleek
het minder eenvoudig om een lĳn in
de vererving te ontdekken. De Redmangroep opende erg sterk met een robuuste, ruim stappende kopkoe. Daarna volgden dieren met minder breedte in het
skelet of met een kruisconstructie die
het maken van een lange pas net even
wat bemoeilĳkte. Met de goede melkproductie hebben de Redmans duidelĳk
geen probleem; de conditie was prima en
in de goede achteruiers zaten duidelĳk
zichtbare ophangbanden.

Veerkrachtig vĳftal van Banker
De groep van Newhouse Banker was een
van de verrassingen in Zwolle. De Goldwynzoon uit de Sneekerfamilie van de
familie Nieuwenhuizen uit Zevenhoven
toonde normaal ontwikkelde vaarzen die
gemakkelĳk bewogen met een mooie,
open ribbenpartĳ en veel lengte in de uierbodem. Het veerkrachtige vĳftal was
uniform, niet alleen qua kleur, en leek

Veerkracht en lange uiers voor dochters van Newhouse Banker

zich gemakkelĳk zelf te redden dankzĳ
een passende conditiescore en licht
krommend beenwerk met fĳne klauwen.
Het opliggende staartstuk en de mooie
helling in het kruis lĳken garant te staan
voor gemakkelĳke geboorten.
Dat Goldwyn ook zonen kan vererven
met minder melkrĳke uitstraling bleek
bĳ Delta Astro. Een aantal Astrodochters
was oudmelkt, waardoor ze de melkopdruk misten in uierbloei en skelet en veel
conditie bezaten. Astro is via Etazon Renate een halfbroer van Atlantic en toonde een groep grote, lange vaarzen met
een iets ronde rib, met vooral op stand
duidelĳk zichtbaar recht beenwerk. De
achteruiers waren duidelĳk sterker dan
de vooruiers. Astro lĳkt met zĳn handelsmerken hoogtemaat, voorhand en inhoud daarmee een correctiestier voor
koeien die maat en massa nodig hebben
en krom beenwerk bezitten.
Ook Cherokee van de Peul (v. Fender) lĳkt
zo’n correctiestier en dan met name
voor het verbeteren van de uiers van
hoogproductieve koeien. Cherokee had
de meest uniforme groep van de stieren
die een groep uit de proefperiode toonden. Ondanks zĳn beperkte melkvererving liet hĳ melktypische dieren zien
met ondiepe, voldoende brede uiers met
een perfecte speenplaatsing. Het beenwerk was droog en fĳn in de hak en het
vĳftal stapte vlot door het zaagsel. Paul
Huntjens uit Noorbeek fokte Cherokee
uit de Massiafamilie. De Limburgse fokker werd nog even geprezen omdat er op
de huidige CRV-stierenkaart vĳf stieren
staan die in zĳn stal werden gefokt.
HJR Windstar had meer moeite met uniformiteit. De meer grote dan brede kopkoe werd gevolgd door een aantal dieren
met een ruimere conditie, die overigens
wel allemaal fraai beaderde, iets korte
uiers bezaten. De invloed van Windstars
vader Spencer lĳkt behalve in het hoge
eiwitpercentage ook te zien in de vooren middenhand: de Windstars missen de
laatste kracht in de voorhand en de welving van de ribben.
Het gebruik van andere rassen dan hol-

stein is inmiddels een vast gegeven in de
melkveesector. Bewust schonk CRV er
daarom aandacht aan, door zowel raszuivere als kruislingdieren te presenteren. Bĳ de mrĳ-dieren werden de robuuste frames en de gemakkelĳke tred
onderstreept. De vermelding dat de getoonde dieren bĳna vier procent eiwit
gaven, zal ook menig holsteinfokker geinteresseerd hebben. Dat kruisen zorgt
voor gemakkelĳke te managen koeien,
maar wel in allerlei maten en kleuren,
werd duidelĳk bĳ de presentatiegroep
met kruislingproducten van de rassen
mrĳ, fleckvieh en brown swiss.

Negental van Fidelity
CRV stond bewust langer stil bĳ de dochtergroepen van Ralma O-Man Cf Cricket (v.
O Man) en Delta Fidelity (v. Kian). De fokwaarde van beide stieren berust inmiddels op informatie van duizenden dochters. Nog altĳd staan beide hoog op de
verkooplĳsten van CRV. Op stand maakte de grote groep van Fidelity al indruk
met fĳne, melktypische lĳven en beaderde uiers, maar de waardering werd nog
groter toen er negen dochters in de ring
verschenen. Het beenwerk van Fidelity
is niet alleen fĳn en droog qua bot, maar
wordt ook vlot gebruikt. Het aandachtspunt voor exterieur blĳft de vlakke
kruisligging die zichtbaar was bĳ een
aantal dieren.
Ook Cricket was een van de zes dochtergroepen met een O Manbloedvoering in
de Ĳsselhallen. Met als vader O Man zou
je bĳ Cricket de meeste direct zichtbare
invloed verwachten, maar het tegendeel
leek waar. De brede, productieve uiers
waren voldoende hoog aangehecht en de
botkwaliteit was in het hele skelet, in tegenstelling tot bĳ vader O Man, juist fĳn
en het beenwerk droog. De luxe vaarzen
hadden een passende wigvorm en toonden nog veel jeugd met de potentie om
door te groeien. De opstelling midden in
de ring van de groepen van Cricket en
Fidelity bleek een goede zet. Die extra
aandacht hebben ze inmiddels wel verdiend. l
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