NRM fokperiode roodbont & rasgroepen

Sterk optreden van mrij-rasgroep in showring Utrecht

Lightningzonen overtuigen

Met Lightningzonen Heihoeve Spencer en

NRM 2010

Thunder van de Wilg waren twee groepen
dochters van roodbonte fokstieren present in
Utrecht. Aangevuld met een schare nazaten van
brownswissvererver Etvei en demonstratiegroepen van brown swiss, mrij en montbéliarde,
liet de dochtergroependemonstratie gevarieerd
en kleurrijk nieuws zien.
tekst Annelies Debergh

N

a de brownswissdochtergroep van twee jaar geleden toonde de Duitse importeur GGI nu weer lef door een dochtergroep van een brownswissvererver uit de kast te trekken. Na
Jublend in 2008 was het bij deze editie de beurt aan Emstarzoon Etvei om zijn kunnen in Utrecht te demonstreren.
Het vijftal Etveidochters in de ring bestond uit drie kruislingen
met holsteinbloed en twee raszuivere brownswissdochters. De
dochtergroep van Etvei toonde in vergelijking met de demogroep van brown swiss in het voormiddagprogramma meer
bespiering. In de lijn van de verwachtingen lieten de lenige
Etveidochters zeer sterk beenwerk met traditioneel zwartgekleurde en erg veerkrachtige klauwen zien. De uiers waren
soepel en bezaten goede ophangbanden, maar kenmerkten
zich wel door een minder sterke aanhechting.

Lightningzonen met eerste fokperiodedochters

Thunderdochters combineren lengte
met goed ontwikkelde frames

Mrij-rasgroep geput uit de beste genen van het ras
‘Mensen komen ons feliciteren met
de groep.’ Melkveehouder Wim van
Dinther uit Oss nam de eindselectie

bij de mrij-koeien voor zijn rekening en
blikt na de presentatie in de showring in
Utrecht met genoegen terug. ‘We wilden

Vier stiermoeders en veel uniformiteit in de mrij-rasgroep
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in de ring het mrij-type tonen dat we nastreven in ons mrij-fokdoel. Dat de rassengroep ook in de ring kwam, stimuleerde ons om nog beter met de selectie
om te gaan. Deze groep is echt de top van
het mrij-ras.’
Onder de zes vertegenwoordigers in
Utrecht bevonden zich vier stiermoeders.
‘Ik heb een schets gemaakt van de mrijkoeien die hier staan’, zegt Wim van
Dinther en zet zijn woorden kracht bij
met cijfers. ‘Gemiddeld hebben deze
koeien 87 punten voor exterieur, scoren
ze 4,52% vet en 3,86% eiwit bij een gemiddelde lactatiewaarde van 111.’

De twee roodbonte holsteinstieren die dochters uit de fokperiode in de ring brachten waren Thunder van de Wilg en Heihoeve Delta Spencer. De groep van Lightningzoon Thunder van
de Wilg van KI Samen bestond uit een oudere proefperiodedochter en vier jongere fokstierdochters. Dat leeftijdsverschil bevorderde de uniformiteit in de groep niet, maar het gaf wel de
groeipotentie van de jongere dieren aan.
De vijf dochters van Thunder beschikten over een jeugdige uitstraling met voldoende kracht. De uiers gaven een melkrijke
indruk, toonden een goede balans en een sterke ophangband
met achterin doorgaans nauwer geplaatste spenen.
De Thunderdochters waren goed ontwikkeld, voorzien van een
gemiddelde voorhand en een gepaste ribdiepte. Die framekenmerken combineerde het kwintet vrouwelijke nazaten met
mooi aansluitende overgangen in hun fijnere skeletten. Bij enkele dochters hoefden de kruisen niet vlakker en kon het lopen nog even wat meer veerkracht vertonen.
Lightninghalfbroer Heihoeve Delta Spencer van CRV toonde dochters van een geheel ander kaliber. Net als bij Thunder ging het
evenwel om een goede weerspiegeling van de fokwaarden. De
dochterschare van Spencer bestond uit dieren met minder
zware skeletten. Het beenwerk was vrij recht en fijn van botstructuur. De stap kon bij enkele dieren nog krachtiger.
Gehaltevererver Spencer etaleerde ondanks zijn lage melkcijfers veel melkglans op de uiers, die wat wisselden in de verschillende onderdelen. Zo verdienden de hoogte van de achteruiers alsook kortere vooruiers enige aandacht in het uierbeeld.
De goede ophangband en achterspeenplaatsing bij elk van de
Spencerdochters waren positief.

Lenige Etveidochters toonden voldoende bespiering

Voor het eerst waren demonstratiegroepen van andere rassen
dan holstein tijdens de NRM-beurs niet alleen maar op stand te
bewonderen. Van de rassen mrij, montbéliarde en brown swiss
kwam in de Veemarkthallen dit keer een demogroep met vijf
dochters in de ring.

Demonstratiegroep mrij imponeert
Het mrij-ras maakte indruk met een erg uniform vijftal. Eén
voor één toonden de gepresenteerde koeien, waaronder drie
dochters van Mark 44, krachtige, solide en ruim bespierde
frames. Ook wat betreft uiervererving steeg het kwintet mrijvertegenwoordigsters, met onder hen ook enkele stiermoeders,
boven de verwachtingen uit. Elk van de vijf representanten
toonde veel balans in de evenwichtige uierkwartieren, een degelijke, weliswaar iets lossere uieraanhechting en vier goed geplaatste spenen van een gepaste lengte.
De demonstratiegroep van brown swiss had met vier dochters
van Superbrown Jackpot veel weg van een dochtergroep. De
familierelatie leek ook de uniformiteit te bevorderen. Stuk
voor stuk toonde het vijftal — waaronder eveneens een stiermoeder — superhard beenwerk met lange en veerkrachtige
passen. De sterke benen en klauwen — het visitekaartje van
brown swiss — sloten in degelijkheid goed aan bij de harmonisch gebouwde frames.
De vijf brownswisskoeien toonden een mooie ontwikkeling en
een gepast, solide melktype. De uiers sloten minder strak onder de buik aan en waren ook achterin losser aangehecht, maar
de uierhelften bleven in evenwicht.
Wat bespiering betreft zaten de montbéliardes tussen mrij en
brown swiss in. De groep had op kop een ijzersterke vaandeldrager en sloot ook aan het eind goed af. De kopkoe imponeerde met een fraai aangehechte en melkrijke uier die kwaliteit
uitstraalde. Tussen kop- en staartnummer was het nodige verschil in frame te zien, mogelijk deels zichtbaar gemaakt door
de verschillende bloedvoering en stambomen.
Het lostrekken van de demonstratiegroepen zorgde op de NRM
alvast voor een heel nieuwe insteek bij de rassenpresentaties.
Het initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. l
Fijngebouwde melkskeletten in de Heihoeve Delta Spencergroep
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