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Correcte beenstand en ruime pas voor Passedochters

Veel ribwelving en sterke uiers bĳ Moguldochters

Sterk beenwerk voor Passedochters en melkrĳke Snownazaten tĳdens
informatief optreden van dochtergroepen

Dochtergroepen met
nieuwswaarde

Film
Bewegende beelden zĳn te
vinden in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.

Hoornloze Kingboydochter met 34.000 euro veilingtopper Tulip Sale
Holec Joki, dochter van Kingboy en voorzien van de roodbont- en de hoornloosheidsfactor, was met 34.000 euro de veilingtopper van de Tulip Sale. Joki blĳft
in Nederland en verhuist naar de stallen
van de familie Kat in Noord-Holland.
Onder veel belangstelling kwamen 62
veilingdieren onder de hamer. Gemiddeld brachten zĳ 6400 euro op. Daar
droeg Passion Silver Jazz zeker aan bĳ.
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Voor de hoornloze Silverdochter werd
met 28.500 de tweede hoogste prĳs betaald. Jazz bewĳst het internationale karakter van topfokkerĳ. Ze werd geboren
in Zweden, is afkomstig uit de Amerikaanse koefamilie van Clear Echo Ramos
1200 en verhuist nu via de Nederlandse
Tulip Sale naar Groot-Brittannië.
Veilingtopper Holec Joki blĳft in Nederland
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Bettie Altenburg en Wieke Marĳe Bakker gaan naar EK in Colmar
‘Naar Colmar. Dat is écht leuk.’ Bettie
Altenburg uit Koufurderrige kĳkt nu al
uit naar haar deelname aan de Europese
wedstrĳd voor Young Breeders. Samen
met Wieke Marĳe Bakker uit Ginnum
werd ze door jury Pat Conroy aangewezen om komend jaar aan de Europese
wedstrĳd in het Franse Colmar deel te
nemen. ‘Die keuze was verrassend, omdat ik hier in Zwolle geen hoofdprĳs had
gewonnen. Maar blĳkbaar viel ik in positieve zin op. Mooi toch?’ Inderdaad waren de prĳzen voor toilet voor Gerriët de
Groot uit Genne bĳ de senioren en werd

Britte Nooĳens uit Dongen reservekampioene. Bĳ de junioren ging de titel naar
Wieke Marĳe Bakker en werd Chiel
Goesten uit Hedel reservekampioen.
Bĳ de strĳd om het voorbrengen was de
seniorentitel voor Janneke Altenburg uit
Koufurderrige en werd Britte Nooĳens
reservekampioene. Bĳ de junioren won
Chiel Goesten en kreeg Lieke van Beek
uit Teteringen de reservetitel. De fraaiste pink bleek Beechrow Goldwyn Lavish. Gerriët de Groot heeft de Goldwyndochter in gezamenlĳk eigendom met
Beechrow Holsteins uit Ierland en leidde

Ook voor fokkerĳnieuws bleek de HHH-show het juiste adres.
De vier dochtergroepen bezaten elk veel nieuwswaarde dankzĳ
hoge noteringen van hun vaders in de recente indexdraai.
tekst Jaap van der Knaap

V

ier dochtergroepen opgesteld in het
midden van de ring. Het vormde een
prachtige afsluiting van de dochtergroepenpresentatie, die over nieuwswaarde
beslist niet te klagen had. Zo stuurde
CRV via Bruchter Passe een zestal vaarzen
de ring in van een van de hoogste nieuwe
roodbonte exterieurstieren van de laatste indexdraai. Passe (v. Kylian) dankt
zĳn score van 110 voor totaal exterieur
met name aan de lange, krachtige stap
van het beenwerk en een solide uiervererving, zo bleek in Zwolle. De degelĳke
Passedochters hadden niet de laatste stĳl
van echte keuringskoeien, maar ze bezaten beslist voldoende hoogte en breedte
in het skelet. Vooral het beenwerk bleek
het handelsmerk. De stand in het zĳaanzicht was perfect, in bot oogde het iets
grof, maar de stap was ruim en kaarsrecht vooruit. De uiers bezaten veel beadering, waarbĳ de vooruieraanhechting

beter tot uiting kwam dan de op papier
sterkere achteruierhoogte.

Melkrĳke Snowdochters
Nieuws kwam er ook van Poppe Snow, de
Snowmanzoon van Masterrind Holland.
De roodfactorstier toonde zich een echte
melkvererver en zĳn rĳzige vaarzen waren scherp gebouwd. De door de familie
Poppe uit Zwolle gefokte Snow werd als
genoomstier al ingezet als stiervader, onder meer vanwege zĳn productie. Dat
lĳkt niet voor niets, de melkgift van de
vaarzengroep in de ring was indrukwekkend hoog. Die productie was afkomstig
uit sterk aangehechte achteruiers, maar
in de vooruier waren wel wat slordigheidjes te zien. De Snowdochters waren
iets steil in de schouder en de rechte
stand van het beenwerk lĳkt ook een
aandachtspunt van Snow.
Met Mountfield SS DCY Mogul (v. Dorcy)

Bettie Altenburg in actie in de ring

Lavish eigenhandig naar de titel. Niels de
Groot uit Everdingen voerde Jansje 603
(v. Golden Dreams) naar de reservetitel.

toonde WWS ook een groep van een internationaal populaire stiervader. Wie
achter de groep stond, raakte onder de
indruk van de enorme ribwelving en de
achteruierhoogtes. De groep startte met
volwassen kopvaarzen en eindigde met
jeugdigere dieren. Moguldochters zĳn
niet extreem groot, maar bezitten een
krachtige uitstraling door breedte in de
borst, een passende bespiering en een
fraaie middenhand. Het beenwerk was
fĳn en werd goed gebruikt, maar neigde
naar een steile stand. Met als slotkoe de
kersverse vaarzenkampioene gaf Mogul
een prima visitekaartje af.
Vĳf van de zeven dochters van Julandy
waren al eens te zien geweest tĳdens
een dochtergroepoptreden in het Duitse
Hamm. GGI haalde ze naar Nederland
om te laten zien dat de Andyzoon jeugdige, fĳne melkkoeien kan geven. Julandy, gefokt door fokker van het jaar Jacob
Werler, staat in Duitsland op de tweede
plaats in de RZG-lĳst. In Zwolle toonde
hĳ dankzĳ de licht overbouwde frames
een jeugdige collectie met veel lengte en
prima kruispartĳen. De soepele uiers varieerden in lengte van de uierbodem,
maar werden hoog gedragen. Julandy
was een waardige afsluiter van een informatieve dochtergroepenshow. l

Juliafamilie bezorgt Jacob en Anita Werler de titel ‘fokker van het jaar’
Veelal zĳn het zwartbontfokkers die de
prĳs in de wacht slepen, maar nu zorgde
de roodbonte Juliakoefamilie ervoor dat
de prĳs voor ‘fokker van het jaar’ naar
Jacob en Anita Werler in Vaassen ging.
Hun stamkoe Julia 382 (v. Stadel) zorgde
dit jaar voor de NVI-lĳstaanvoerder Lowlands Bolero (v. Lawn Boy), terwĳl volle
broer Red Cliff goede kritieken kreeg na
zĳn eerste dochtergroepoptreden.

Julia’s kleinzoon Julandy (v. Andy) was
als genoomstier al populair in Duitsland
en steeg met het aan de melk komen van
zĳn dochters naar de top van de Duitse
RZG-lĳst. Dat Julandy een dochtergroep
presenteerde in Zwolle, maakte het
feestje voor Werler helemaal compleet.
Anita en Jacob Werler fokten onder meer
Lowlands Bolero, Red Cliff en Julandy
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