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Shottlezonen Marathon en Lindberg tonen
dochters met goede framekenmerken

en Lambiek voor uiervorm. Lacey maakte een aarzelend debuut.

toonden, ontbrak. Maar de ‘commerciële
veehouder’ die vooral let op functionaliteit vond genoeg aanknopingspunten.
De roodbonte Van de Peul Kylian slaagde er
het best in om zijn kwaliteiten duidelijk
te maken. De Kianzoon debuteerde tijdens de NRM 2010 met tweedekalfsdieren. Inmiddels waren zijn dochters een
lactatie verder, maar dat was ze niet aan
te zien. De Kylians waren breed, zeer
krachtig gebouwd en voorzien van een
hellend kruis. Gezien de ruime conditie
konden ze de productievererving van
hun vader (+1355 kilo) met gemak aan.
Het beenwerk (met 112 het handelsmerk
van Kylian) werd uniform zeer goed gebruikt met een ruime stap op sterke
klauwen. De uiers hadden nog veel bodemvrijheid, een fraaie beadering en een
centrale speenplaatsing.

tekst Florus Pellikaan

Supports met vaste uiers

Sterk optreden
Kylian en Support
Met slechts één fokstiergroep koos CRV tijdens de Koe-Expo voor
een informatieve insteek. Kylian en Support toonden op alle onderdelen de beste dochtercollecties. Almighty stond voor kracht

D

e combinatie van een dochtergroependemonstratie met een individuele keuring blijft voor een Nederlands
fokkerijevenement ijzersterk. CRV, de organisator van de Koe-Expo, was dan ook
met recht tevreden over het massaal opgekomen publiek. Het commerciële doel
is echter om een helder beeld te geven

van de vererving van de meest actuele
stieren. En ook daar slaagde de organisatie in, want het achttal groepen was
door de bank genomen uniform. Alleen
keuringsliefhebbers gingen niet met een
aangevulde stierenlijst naar huis, want
een imponerende exterieurgroep zoals
Classic of Paramount die in het verleden

Lange Lindbergs met een goede ophangband en speenplaatsing

Sterk gebouwde en goed
bewegende derdekalfsdochters
van Kylian

Kruisen in etalage

Stal Kylian de show bij roodbont, Barnkamper Support deed hetzelfde bij zwartbont. Met inmiddels 3388 dochters in de
portefeuille was het voor de selectiecommissie niet moeilijk om het vierde dochteroptreden van de Sabrezoon tot een
succes te maken. Het vijftal vaarzen had
een malse uitstraling en was voorzien
van een aansprekende ribbenpartij. Het
beste onderdeel van de Supports waren

Lambiekdochters met brede kruizen en een mooie uiervorm

mooie overgangen en een passende conditie. Alleen meer
kruisbreedte had de Lindbergs niet misstaan. Binnen de beide
groepen was het beengebruik ruim voldoende, maar in de uiers overtuigden ze wat minder. Bij enkele dochters van Lindberg (zijn moeder is de volle zus van Paramount) kon de achteruier hoger zijn aangehecht. Ze stelden daar wel lange vooruiers
met een goede speenplaatsing en ophangband tegenover.
Tegen de verwachtingen op basis van de fokwaarden in, vielen
de uiers van Marathon tegen. De schaars beaderde melkklieren
met grove spenen moesten beter zijn aangehecht. De balans en
ophangband van de uier waren wel bovengemiddeld. De derde
koe in de groep van Marathon stoorde.

Ruim ontwikkelde Marathons met wat los aangehechte uiers

Ook bij roodbont waren er debuterende groepen en gezien de
outcrossbloedvoering keek menig roodbontfokker reikhalzend
uit naar de collectie van Lambiek. De Talentzoon, net als Kylian
afkomstig uit de Massiafamilie, is vrij van Lightning-, Stadelen Kianbloed en zeer geschikt als pinkenstier. De groep van
Lambiek was er een met twee gezichten. Uniform waren zijn
nakomelingen in de kracht in het frame, de brede en licht hellende kruizen en de goede uiervorm met veel breedte en hoogte in de achteruiers. Het grote verschil binnen de groep was de
laatrijpheid. De eerste twee dieren waren zeer volwassen en de
uiers waren royaal voor tweedekalfsdieren, terwijl de laatste
drie juist veel jeugd in skelet en uier uitstraalden.
Eveneens debuterend was Topspeed Kodak. De Kevinzoon is in de
indexlijst aan een indrukwekkende opmars bezig door zijn hoge
levensduur. Dat zijn exterieurfokwaarde wat minder hoog is
dan die van de andere tentoongestelde stieren was zichtbaar in
de niet geheel uniforme groep. Gemiddeld genomen waren de
Kodaks sterk gebouwd met een mooie overgang van voor- naar
middenhand, maar ze straalden niet maximaal melk uit. Net als
de niet heel hoog gevulde achteruiers had dit waarschijnlijk met
de lactatiestadium te maken. Aandachtspunt bij Kodak was het
wat slordige gebruik van de grovere benen.
Tijdens de Koe-Expo was er ook ruim aandacht voor kruisen
met andere rassen. Zowel mrij, Scandinavisch roodbont als
fleckvieh etaleerden kruislingen in de ring. Bij alle rassen bleek
kracht en conditie het wapenfeit. Fleckvieh en Scandinavisch
roodbont beschikten daarbij over krachtig beenwerk, de mrijkruislingen bezaten de beste uiers. Ook het ‘driewegkruisen’
werkte aan promotie met een tweetal koeien (zie kader).

Geslaagde herkansing Almighty

Jack Houbraken: ‘Kruisen levert bijdrage aan eiwit en gezondheid’
‘Ik ben gaan kruisen met andere rassen
omdat de zuivere holsteins mij te melktypisch werden’, vertelt fokker Jack
Houbraken uit Bergeijk. Twee van zijn
fokproducten, Woeste Polder Anoeska
30 (v. Fitlist) en dochter Woeste Polder
Anoeska 39 (v. Matthijs), representeerden de driewegkruisingen in de groepenpresentatie. ‘Kruisen levert een positieve
bijdrage aan de kwaliteit van het beenwerk, het eiwitgehalte en de gezondheid.
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Daarbij houd ik niet vast aan één ras.
Het gaat om bepaalde kenmerken van
een ras die ik kan gebruiken om een goede koe te fokken.’
Sinds kort biedt CRV Reladon aan die een
nakomeling is van Houbrakens topproducente Anoeska 30 (62% holstein, 25%
brown swiss, 12% mrij) en de montbéliardestier Redon. ‘Dat is voor mij een
extra bewijs dat fokken met kruislingen
toekomst heeft’, aldus Houbraken.

de vast en hoog opgehangen uiers met de scherpe ophangband.
Het beenwerk was plat van bot, maar iets krom. Aandachtspunt in de groep was de kracht in de bovenbouw, maar dit leek
geen verklaring voor de levensduurfokwaarde van Support die
de laatste indexdraaien fors onder druk staat.
Net als Support komt ook Barnkamper Marathon uit de Marilynfamilie van Leo, Artje en Linda de Jong uit Beusichem. Het
‘kleine’ neefje van Support zorgde samen met zijn Shottlehalfbroer Delta Lindberg voor de meeste nieuwswaarde. Het was voor
het eerst dat dochters van Shottlezonen de ring betraden. De
verwachtingen waren hoog aangezien beide stieren 110 voor
totaal exterieur vererven. Dat Shottlebloed wat goeds kan toevoegen in de frames werd wel duidelijk. Zowel de Marathons
als de Lindbergs waren ruim ontwikkeld, lang, voorzien van

Een herkansing was er voor de stier DCH Almighty, die tijdens de
CRV Koe-Expo in Den Bosch in oktober 2009 niet kon overtuigen. De Pericleszoon uit de Vlaamse Suzanfamilie greep die
kans en kracht was zijn handelsmerk. Dat bleek uit de ruimgebouwde kruizen en brede voorhanden, aangevuld met een vlot
goede stap. Ook de uiers waren van een mooie textuur en een
goede speenplaatsing voorzien, maar niet allemaal even hoog.
Almighty lijkt het beste te passen op melkrijke koeien.
Ook Westenrade Lacey maakte zijn debuut, zij het aarzelend. De
afstamming van de stier was met Win 395 maal Major duidelijk terug te zien in de erg scherpe tweedekalfsdochters, die
breedte in het skelet misten. De uiers waren hoog genoeg aangehecht en voorzien van een goede beadering, maar conform
de afmetingen van de koeien waren de melkklieren niet breed.
Ze stelden daar wel een ruime stap op wat krommer beenwerk
met een platte klauw tegenover. Met name op dit punt kan eiwitvererver Lacey koeien met te recht beenwerk corrigeren. l
Kijk voor bewegende beelden: www.veeteelt.nl
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