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DOCHTERGROEPEN

Meeste invloed van O Man, Goldwyn en Kian bĳ de dochtergroepen op NRM

23 dochtergroepen in Zwolle
Geen dochterpresentaties van genoomstieren op de NRM in

waarde en een opvallende invloed van stiervaders Kian, Gold-

weg de meestgebruikte stier en de selectiecommissie was zeer tevreden over het
niveau van de dieren. Het zestal zal
straks ongetwĳfeld laten zien wat men
van de stier mag verwachten.’

wyn en O Man. Deze laatste laat zĳn genen vooral aan moeders-

Geen genoomstieren

Zwolle dit keer. De dochterformaties kennen wel veel nieuws-

zĳde zien. Drie rasgroepen vullen het programma aan.
tekst Annelies Debergh
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et was te verwachten. De keur aan
Goldwyn- en O Mannazaten die de
diverse mondiale stierenlĳsten siert,
drukt nu ook zĳn stempel op de diverse
dochtergroepenpresentaties op de NRM.
De invloed van beide stiervaders is in tegenstelling tot de editie van 2012 duidelĳk te merken dit keer.
De invloed van Goldwyn laat zich vooral
via zĳn zonen merken. Bĳ O Man is de
invloed vooral teruggedrongen achter
de moedersvaderlinies met onder meer
het dochterdebuut van Spencerzoon HJR
Windstar bĳ roodbont. Rechtstreekse zonen zĳn er onder meer met de fokstieren
Ralma O-Man Cricket van CRV en Morningview Legend van Heemskerk. In
juni 2012 was het net te vroeg voor deze
dochterformaties, dit jaar tekenen beide
stieren present met een groep geselecteerd uit de fokperiode.

Dochterdebuut Brooklyn
Geen gebrek aan nieuws dit keer. Daarvoor zorgt onder meer het dochterdebuut van Etaregge Brooklyn, de Mr
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Burnszoon die in april voor het eerst een
fokwaarde kreeg. Bĳ zwartbont is het
uitkĳken naar de eerste dochterformaties van Midwolder Goldmar (v. Goldwyn) en Aurora Jeroen (v. Bertil). Omdat
de dochteraantallen van Ramoszoon
Delta Atlantic en Goldwynzoon Newhouse Gofast – allebei in principe nog
proefstier – toch al aan de ruime kant
zĳn, verhuizen beide stieren met hun
presentatie vervroegd naar het namiddaggedeelte.
De keuze van haar dochtergroepen baseert CRV op de meest recente ontwikkelingen in de melkveehouderĳ. ‘Met de
dochtergroepen willen we met name laten zien hoe wĳ als fokkerĳorganisatie
de veestapel op het gebied van gezondheid en/of efficiëntie kunnen verbeteren. Dat zĳn belangrĳke thema’s voor de
toekomst’, vertelt Joost Klein Herenbrink, global productmanager holstein
van CRV. Hĳ kĳkt met name uit naar de
dochtergroep van Atlantic, hoogste vertegenwoordiger op NVI-basis met 318
euro NVI. ‘Atlantic is momenteel verre-

Aan de primeur van genoomstieren tĳdens NRM-editie 2012 wordt dit jaar
geen vervolg gebreid. Afgelopen editie
waren juist de twee genoomgroepen het
voornaamste uithangbord in Zwolle. Dit
keer ziet CRV af van een dergelĳke presentatie. ‘We hebben er niet bewust voor
gekozen om dit keer geen stieren te laten zien die in augustus met een dochtergeteste fokwaarde zullen doorkomen’, zegt Joost Klein Herenbrink. ‘Het
komt gewoon doordat het voor bĳvoorbeeld stieren als Reality bĳ roodbont en
G-Force bĳ zwartbont nog net iets te
vroeg was. De eerste G-Forcedochters
kalven nu af, maar dat is voor de selectie
van een dochtergroep eigenlĳk een paar
maanden te laat.’
De rol van belangrĳkste gemeenschappelĳke deler is bĳ roodbont met name
voor Kian weggelegd, met onder meer de
Kiankleinzonen Etaregge Brooklyn van
CRV en J&G Malando van KI Samen. Met
zoon Delta Fidelity komt een oudere
Kiantelg dochters etaleren. KI Kampen
haalt voor het tweede dochteroptreden
van Talentino, een Talentzoon uit een
Kianmoeder, bewust weer een proefstiergroep naar Zwolle. Met Kiankleinzoon
Gansey’s Leonidas rf (v. Goldwyn) maakt
KI Kampen ook een dochterdebuut in
Zwolle.
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Met heel wat Goldwynbloed in de rangen
valt bĳ de zwartbonte formaties de hoge
exterieurscores op. Juist op dat vlak zĳn
de verwachtingen rondom WWS-stier
Maple-Downs Atwood, goed voor 117 totaal exterieur, hooggespannen. Maar ook
de hoge exterieurscores van Newhouse
Gofast van CRV en R-E-W Seaver en
Crackholm Fever van Semex scheppen
hoge verwachtingen voor de gepresenteerde dochters.

Rasgroepen
Reikhalzend wordt ook uitgekeken naar
de eerste dochterpresentatie van de Planetzoon De-Su Bookem van WWS. Met
achtereenvolgens Planet en Ramos in de
pedigree is de stier van vreemdere oorsprong. Anders is dat voor Shottletelg
Vendairy Wonder van AI Total, die met
Shottle en Goldwyn wel over een bekende afstamming beschikt. RH Norwin (v.
Stormin Norman) vervolledigt het lĳstje
met dochters uit de proefperiode.
Bĳ de zwartbonte fokstieren toont GGI
een groep nazaten van veteraan Lonar,
een Laudanzoon uit een Designmoeder.

naam stier

vader

moedersvader

NVI

ext.

eig./imp.

dochtergroepen rood
Etaregge Brooklyn
HJR Windstar
Talentino
Delta Fidelity
Topspeed Kodak
J&G Malando

Mr Burns
Spencer
Talent
Kian
Kevin
Gogo

Kian
O Man
Kian
Lightning
Stadel
Kian

+247
+220
+188
+220
+198
+166

113
107
111
111
104
107

CRV
CRV
Kampen
CRV
CRV
Samen

dochtergroepen zwart
De-Su 521 Bookem
Midwolder Goldmar
Vendairy Wonder
Aurora Jeroen
Maple-Dows-I GW Atwood
Gansey’s Leonidas rf
RH Norwin rf
Delta Atlantic
Crackholm Fever
Newhouse Gofast
R-E-W Seaver
Ralma O Man Cricket
Morningview Legend
Lonar

Planet
Goldwyn
Shottle
Bertil
Goldwyn
Goldwyn
Stormin Norman
Ramos
Goldwyn
Goldwyn
Goldwyn
O Man
O Man
Laudan

Ramos
O Man
Goldwyn
O Man
Durham
Kian
Lee
O Man
Durham
O Man
Durham
Durham
Durham
Design

+285
+277
+266
+242
+233
+174
+71
+318
+244
+205
+194
+178
+173
+109

113
112
115
108
117
109
104
113
113
115
115
111
108
104

WWS
CRV
AI Total
CRV
WWS
Kampen
Samen
CRV
Semex
CRV
Semex
CRV
Heemskerk
GGI

andere rassen
mrĳ
ﬂeckvieh
brown swiss

CRV
CRV
GGI

Tabel 1 – Dochtergroepen op de NRM 2014

Het is bĳna een traditie geworden dat
naast de dochtergroepen ook een aantal
demonstratiegroepen van andere rassen
in de ring verschĳnen. Zo is GGI in Zwolle van de partĳ met een rasgroep brown
swiss en komt CRV met een rasgroep

mrĳ en een rasgroep fleckvieh voor
de dag.
De verschillende dochter- en rasgroepen
zĳn tĳdens de NRM in de ring te zien op
vrĳdag 27 juni in de Ĳsselhallen te Zwolle vanaf tien uur. l

Holland Masters Sale mikt op groei met 58 veilingnummers
Met 58 veilingnummers telt de Holland
Masters Sale op 27 juni een opvallend
dikke catalogus. ‘We hadden duidelĳk
meer aanmeldingen dan andere jaren’,
zegt Jan de Vries van veilingorganisator
Diamond Genetics. ‘We willen voor ieder
wat in de catalogus hebben. We hebben
hoge-indexdieren, maar ook dieren die
hoog scoren voor exterieur of juist interessante pedigrees hebben.’
Nieuw zĳn enkele loten met drachtigheden uit hoge-indexdieren. ‘Van Diepenhoek Rozelle 54 zĳn er bĳvoorbeeld twee
pakketten met vier drachtigheden in het
aanbod. De koper moet vervolgens het

veilingnummer uitbetalen per levend
geboren kalf.’
Diepenhoek Rozelle 54 (v. Iota) komt ook
zelf onder de hamer van veilingmeester
Eric Lievens. De catalogus bevat eveneens Telgter Aikman Doreen, een roodfactordochter met 370 NVI. Verder is er
ook inbreng van overzeese koefamilies
met nazaten van onder meer RegancrestPR Barbie, Larcrest Cosmopolitan en
Glen-Drummond Splendor. Ook de Nederlandse Southland Dellia’s en de Wil-

lemshoeve Rita’s zĳn vertegenwoordigd.
De veiling start op vrĳdag 27 juni vanaf
17.00 uur.

Nakomelingen van onder meer
Regancrest-PR Barbie staan in de catalogus
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