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Sterk optreden voor Franchise en Shogun

De zwartbonte dochtergroepen uit de proefpe-

Melkdrang met buffer

riode kenden een geslaagd optreden in Utrecht.
De meeste stieren lieten zien wat er op grond
van hun cijfers van hen verwacht mag worden.
De roep om een meer robuuste koe, een koe

bleke, weinig beaderde uiers. De melk straalde er af bij de uniforme Shoguns, die hun uier hoog droegen en voorzien wisten
van correct geplaatste spenen. Royaler hoefden de uiers niet,
maar de ophanging was vast. De groep bestond uit drie vaarzen en drie tweedekalfsdieren, alle zes breed ontwikkeld van
voorhand tot achterhand en voorzien van een strakke
bovenbouw. De O Manzoon van KI Samen liet, net als zijn
halfbroers, zien dat zijn dochters probleemloos veel melk kun-

met een spiertje, werd in de vaarzencollecties
van deze NRM beantwoord.
tekst Tijmen van Zessen

O

Veel balans in de
Franchisedochters

Shogun favoriet bij NRM-publiek, Diamond goede tweede
O Manzoon Shogun heeft
van de zwartbonte proefstiergroepen de meeste indruk gemaakt op het NRMpubliek dat antwoordkaart-

jes
inleverde
bij
de
Veeteeltstand (tabel 1). Shogun kreeg veertig procent
van de bijna driehonderd
stemmen op zijn naam. Goe-

de tweede was Diamond (v.
Jocko), die bij 31 procent van
de bezoekers favoriet was.
Opvallend was de lage waardering voor Ramoszoon

Franchise. Hij verdiende
meer dan de klassering onder Fiction, wiens groep door
vriend en vijand als minst
sterke equipe werd gezien.

Shoguns straalden veel melk uit

stier

stemmen (%)

Shogun
Diamond
Improver
Fiction rf
Big Winner
Franchise
Tabel 1 – Uitslag enquête
dochtergroepenbeoordeling

40
31
11
7
6
5

nbekend maakt onbemind. Blarinckhorst Franchise was voor
de meeste melkveehouders in Nederland en Vlaanderen
een vreemde eend in de bijt van dochtergroepen op de NRM.
Maar nu niet meer. De Ramoszoon van CRV liet in Utrecht een
positieve indruk achter. Het vijftal tweedekalfsdochters poseerde met fraaie skeletten die melkopdruk vertoonden en voorzien
waren van beste kruisen. Er was een goede balans zichtbaar
tussen melktype en kracht. De uiers waren hoog, vast en breed
in de dam aangehecht en de benen oogden droog. De uniforme
groep was een afspiegeling van de koefamilie achter Franchise:
de Roza’s van de familie Puttenstein uit Wezep. Franchise is
een kleinzoon van Lucky Leodochter en HHH-kampioene IJsselvliedt Roza 137. CRV benut hem voor de exportmarkt; zijn
halfbroer Romeo, een betere gehaltevererver, is fokstier voor
de binnenlandse markt.
Ook DT Improver (v. O Man) stamt uit een goede fokfamilie. Zijn
grootmoeder Grietje 80 (EX 91) heeft tien gekeurde dochters
aan de melk van gemiddeld 86 punten. Improvers moeder Genua was één van hen. Ze is intensief als stiermoeder benut;
uiteindelijk produceerde ze 380 embryo’s. Het beeld van de
dochtergroep van Improver was tweezijdig. Bij binnenkomst in
de ring presenteerde zich een collectie zeer goede gebruikskoeien. De Improvers stapten soepel door de ring op harde
klauwen. De robuust gebouwde koeien beschikten over vast
aangehechte, ondiepe uiers en goed geplaatste spenen, de vooruiers waren prima van lengte. Toch was het de vraag of het
totaal beeld goed genoeg was, met name door Improvers hoge
exterieurfokwaarde voor totaal exterieur van 110. Met een basisaanpassing achter de rug staat 110 voor topexterieur. Maar
daarvoor miste de groep de finishing touch. Met name in afwerking van het frame was de invloed van vader O Man aanwezig. De Improvers oogden meer solide dan bijzonder fraai,
maar verdienen per saldo een dikke voldoende.

Shogun beste O Manzoon
De tweede O Manzoon die voor CRV in actie kwam, debuteerde
minder sterk. Het was lastig een lijn te ontdekken in de collectie van Fiction. De roodfactor O Manzoon uit de Jaantjekoefamilie bracht enigszins balkerige, gesloten dieren op het toneel
met een wisselend uierbeeld. Een aantal miste de balans in de
uierbodem, terwijl in het frame de kracht in de bovenbouw
soms ontbeerde. Fictions nakomelingen zullen het in de keuringsring niet gaan maken, maar kunnen de hoge productie
(+980 kilo melk) met gemak aan (conditiescore 111).
De beste O Manzoon in Utrecht was Shogun. Zijn dochters dreven de spot met het O Manimago van een gesloten bouw en

Improver toonde zeer
goede gebruikskoeien

Alger Meekma
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Veel variatie in framekenmerken bij dochtergroep Fiction

Diamonddochters vielen op met hoge achteruiers en sterke ophangbanden

nen geven. Het drietal O Manzonen
beantwoordde met hun dochtergroep duidelijk aan de roep om meer
robuuste koeien, koeien met een
spiertje, zoals enkele jaren geleden
werd verlangd.
KI Kampen bracht wat variatie in het
vaderbeeld met de groep van Big Win-

ner. Deze vroege zoon van Art-Acres Win
395 is gefokt door Jos en Ingrid Knoef uit
Geesteren (Ov.). Big Winners moeder Super Star 25 (v. Lucky Leo) is hard op weg
de 100.000 kilo melk vol te maken en
treedt daarmee in het voetspoor van
tientallen stalgenotes. Zouden de Big
Winners het ook zo ver brengen? De

laatrijpheid die de stier op papier laat
zien, kwam in elk geval terug in zijn
dochters, die nog wat groen aandeden.
Ze waren gemiddeld ontwikkeld met een
functionele constructie van het skelet en
toonden potentie om door te groeien.
Een enkeling was even vlak in kruisbouw. Wie na afloop van de presentatie
in de ring een kijkje nam op de stands,
kreeg meer sympathie voor de uiers
naarmate die zich vulden. Met name
vanwege de vaste en hoge aanhechting,
de bodemvrijheid en de lengte in de uiers. De voorspeenplaatsing was het minste uieronderdeel binnen de groep. Het
beenwerk oogde droog, maar de vierde
koe overtuigde niet in het gebruik.
Harmonie was er te vinden in de groep
tweedekalfskoeien van Diamond (v. Jocko).
De groep bestond uit een stel harde koeien die niet opvallen in capaciteit, maar
wel doorwerken. De op papier licht oplopende kruisen kwamen in de groep niet
tot uitdrukking. De dieren demonstreerden sterke ophangbanden, hoge achteruiers en een fijne textuur in de melkklier. In de vooruiers zou meer bodemlengte niet misstaan. De Diamonds
gebruikten het beenwerk vlot, de klauwen waren sterk en hoog. De veelgevraagde Jockozoon liet door elkaar genomen een goede indruk achter. Menigeen
zal uitkijken naar een volgend optreden,
vooral om te zien of de Diamonds nog
wat uitzwaren. Met minder bespiering
dan de O Manzonen toonde ook deze late
Jockozoon dat zijn dochters hoge melkproducties prima aan kunnen. l

Big Winner beet het spits af; zijn dochters spraken bij het vorderen van de dag steeds meer aan met vast aangesloten uiers
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