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Na Kian produceert ook Paramount miljoenste dosis sperma

Kian levert ʻoud goudʼ
Samen met duurzaamheidsspecialist Willem van Laarhoven beoordeelde
een groep leerlingen van het Prinsentuin College in Breda de
dochtergroepen op de CRV Koe-Expo in Den Bosch. Van de nieuwkomers
kreeg Morazan het hoogste waarderingscijfer en Navarro het laagste.
Maar het meest imponerend was een sterke groep oude koeien van Kian.
CRV presenteerde onlangs op de goed
bezochte Koe-Expo in Den Bosch dochters
van acht stieren uit haar pakket. Daaronder
bevonden zich vier debutanten en twee
miljonairs, zo bleek in de Brabanthallen.
Om de stieren zo goed mogelijk op
waarde te kunnen schatten, vroeg Melkvee
Magazine een groepje veebeoordelaars
de dochtergroepen te bestuderen om ze
vervolgens onderling te bediscussiëren en
uiteindelijk met een cijfer te waarderen.
Zeven leerlingen van het Prinsentuin College
in Breda bleken bereid hun ogen de kost
te geven. Zes daarvan bevinden zich in
het vierde jaar van hun MAS-opleiding
en één rondde de opleiding inmiddels
af. Duurzaamheidsspecialist en Melkvee
Magazine-columnist Willem van Laarhoven
voegde zich nog bij het Brabantse onderonsje.

Bescheiden begin
De eerste stier waarvan dochters de ring
betraden, was debutant Dome’s Navarro
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(Mascol x Melchior). Navarro blinkt op papier
uit in uiers (fokwaarde 108) en vooral benen
(112), terwijl de melkplas gemiddeld is met
een gunstig eiwitpercentage. „Ik vond het
één van de mindere stieren”, valt Corné van
der Ven uit Wijk en Aalburg meteen met de
deur in huis. „De één na laatste vaars viel uit
de toon”, onderbouwt hij zijn stelling. „Ze
was wel honderd kilo lichter dan de laatste.
Wel hadden ze allemaal beste uiers.” „Het
waren jeugdige vaarzen, die hun benen goed
gebruikten”, meent Pieter Graumans uit De
Heen. „Ze hadden heel nette uiers”, stelt Bas
Jansen uit Dongen, die zijn MAS-opleiding
inmiddels afrondde.
„De Navarro’s hadden uiers met een goede
speenplaatsing”, heeft Marien Scheepers uit
Hoeven gezien, „ze liepen ook goed, maar
de kruizen waren wat vlak.” Willem van
Laarhoven heeft goed naar de bouw gekeken:
„De ophanging van de uiers was iets los,
maar de kruisbreedte was wel goed. Ook de
draaiers zaten op de goede plek, waardoor
de iets vlakke kruizen geen probleem zijn. Ze

hadden ook goede klauwen en liepen goed.
Maar ik miste wel wat breedte en diepte.”
Na enige discussie komen de mannen een
bescheiden 6 als waarderingscijfer overeen.

Kampioensvaars
Na Navarro was het de beurt aan de tweede
zwartbonte debutant, Aurora Ormsby (Shottle
x O Man). Ormsby geeft op papier wat
zwaardere frames dan Navarro en heeft de
uiers als sterkste exterieuronderdeel (112).
Ook zijn zijn dochters wat melkrijker, met
wat lagere gehalten. Ormsby had als voordeel
dat een ijzersterke kopvaars de groep
aanvoerde. Nadat Cobi 72 van Wout de Bruin
uit Giessenburg op 1 oktober namelijk al de
beste vaars van de Fokveedag Boerenlandfeest
in Hoornaar was, won ze nu ook het
vaarzenkampioenschap op de Koe-Expo in
Den Bosch.
„Ik vond het een heel goede groep, met alleen
iets oplopende kruizen”, oordeelt Bas. „Zeer
best exterieur”, zegt Pieter, „maar ze waren

Studieclub
De dochtergroep van Kian
bestond uit zes koeien
met minimaal 50.000
kg melk op de teller,
hoge gehalten en een
gemiddeld exterieur van
89 punten.

wat minder melktypisch dan de Navarro’s.
De uiers waren lang en fraai, maar achter
waren ze te laag.” „De kruisbreedte was
goed”, vindt Marien. Willem denkt er anders
over. „Ik vond de kruizen niet meevallen. De
achteruiers waren echt te laag en zaten wat
naar voren. De draaiers zaten wat achterin,
maar de Ormsby-dochters beschikten wel over
goede hakken en liepen ook goed. Ik denk
dan ook dat ze wel oud kunnen worden.” „Ze
waren niet zwaar”, voegt Pieter nog toe. „Op
papier geeft Ormsby veel voorhand, maar dat
zag ik er niet aan af”, bevestigt Corné. „Wel
leken het me sterke koeien.” De groep sloeg
Ormsby toch duidelijk hoger aan dan Navarro
en kwam met het cijfer 7.

Kruizen niet oplopend
Met Lowlands Klimmer (Taco x Pablo)
maakte de enige roodbonte debutant zijn
opwachting. Klimmer is een gehaltenstier
met een allround exterieurpatroon, waarbij
in de onderbalk alleen de vlakke kruizen (93)
in negatieve zin opvallen. „Een uniforme
groep sterke koeien met een goede breedte
in de voorhand”, vindt Marien. „Ze hadden
wat losse uiers”, brengt Erik Sprenkels uit
Achtmaal in het verweer. „Losse en diepe
uiers”, oordeelt Tommy Vincenten uit
Prinsenbeek. „Maar de spenen stonden er
wel goed onder”, stelt Marien. Willem zag
wat dunne en scherpe spenen, terwijl Bas de
laatste melkopdruk een beetje miste. „De
uiers waren niet vol.”
„Ze beschikten over melkrijke skeletten”, is
de mening van Corné. „Met veel inhoud”,
voegt Bas toe. „Ik twijfel daar juist wat
over”, reageert Willem. „Op de stand leek
het juist dat ze wat meer diepte mochten
hebben.” Erik noemt de sterke bovenbouw
en de goede klauwen. „Op papier zijn de
kruizen oplopend”, zegt Corné, „maar bij de
dochtergroep zag ik daar niets van terug.”
„De kruizen waren inderdaad vrij hellend”,
bevestigt Pieter en ook Willem zag goede
kruizen. Na enige discussie blijkt dat Klimmer
met het cijfer 6,5 tussen Navarro en Ormsby
invalt.

Sublieme uiers
Na de NRM van 2010 maakte de roodbonte
Beukenhof 346 Ideal (Talent x Lightning)
op de Koe-Expo voor de tweede maal zijn
opwachting. Ideal blijkt weer een echter
uierstier, die op papier dikke melk geeft.
„Een uniforme groep met beste uiers en
wat mindere benen”, oordeelt Corné. „De
achteruiers waren hoog”, heeft Marien
gezien. „Zeer goede uiers met een beste
ophangband erin, niks op aan te merken”,
roert Ronald Jochems uit Zundert zijn mond.
„De spenen stonden er recht onder”, voegt
Tommy toe.
„Het waren koeien met een behoorlijke
breedte en diepte. Sterke koeien met een
goede kruisbreedte, de ligging was echter
minder”, vindt Willem. „Koeien met een

Tekst: Anne Hiemstra
Beeld: Gerard Burgers

FOTOʼS
Meer fotoʼs van de dochtergroepen
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degelijk frame met veel inhoud”, aldus Bas.
Ondanks de breedte- en dieptematen dicht
Pieter de Ideal-dochters veel laatrijpheid toe.
„Die gaan nog verder uitgroeien”, denkt hij.
De redelijk enthousiaste stemming over Ideal
leidt tot het cijfer 7.

Beste zwartbontgroep
Een stier met op papier nog betere uiers, was
de laatste debutant, de zwartbonte Delta
Morazan (Olympic x Spock). Naast de uierscore
van maar liefst 113, valt de melkplas van
ruim duizend kilo op, evenals de hoogtemaat
van 110. „De beste zwartbonte groep, groot
en zeer uniform”, aldus exterieurliefhebber
Pieter Graumans. „Koeien met een extra rib”,
oordeelt Corné, „ze stonden wel wat Frans
op hun voorbenen, typisch Olympic.” „De
koten en de klauwen waren ook wat grof”,
voegt Pieter toe. „Dat komt bij Olympics vader
Addison vandaan”, stelt Bas. „Ik vond het
niet verkeerd”, reageert Willem. „De koten
en klauwen waren sterk en de hakken niet te
open. Ze hadden dan ook een goede stap.”
„Ze hadden inderdaad een lange en krachtige
stap”, bevestigen Tommy en Corné.
„Ze geven veel melk en geven zichzelf wat
weg”, vindt Tommy. „De drang om veel melk
te geven zag je inderdaad wel”, bevestigt
Marien. De mannen roemen de goede uiers,
maar maken een bemerking op de soms
nauwe achterspeenplaatsing. Pieter noemt
de Morazans fraai, maar soms wat tenger. „Je
moet hem op brede koeien gebruiken.” Erik
en Willem knikken bevestigend. Hoewel de
stier ook kritiek krijgt, zijn de anderen het wel
met Pieters eerste opmerking eens. Dat levert
de stier het cijfer 7,5 op.

Tenger
Waar de eerste vijf stieren allemaal zo’n
honderd tot maximaal tweehonderd dochters
aan de melk hadden, heeft Heihoeve
Delta Spencer (Lightning x Spektrum) er
vijfduizend aan de melk. De selectieruimte
was dus veel groter. Spencer scoort voor alle
exterieuronderdelen in de bovenbalk vrij
gemiddeld, terwijl de onderbalk uitwijst dat
zijn dochters wat tenger zijn. De kracht van de
stier is zijn gehaltenvererving in combinatie
met de goede vruchtbaarheid, terwijl de trage
melksnelheid een aandachtspunt is.
„Fijne melkkoeien”, is het commentaar van
Corné. „Met hellende en brede kruizen,
alleen waren ze smal in de voorhand”,
aldus Pieter. „In de achterhand vond ik ze
ook smal, er was wat weinig ruimte voor
de uiers”, vindt Marien. „Ook waren ze
wat week in de koten.” Bas wijst op de
goede vooruieraanhechting. „Ik vond de
voorhandbreedte wel meevallen”, stelt
Willem. „De achteruiers mochten wel hoger
en breder. Ik ben bang dat de spenen naar
binnen zullen gaan. De ophangband houdt
het wel, maar omdat er niet zoveel ruimte is,
gaat de uier zakken.” Omdat de stier al veel
u
dochters heeft en desondanks de nodige
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gemiddelde hoogtemaat, in combinatie met
uitstekend beenwerk. Maar waar Paramount
juist een melkstier is, is Kian een echte
gehaltenstier. Dat de nog altijd uiterst kwieke
stier zijn vitaliteit ook doorgeeft aan zijn
dochters, bleek uit het zestal dat in de ring
verscheen. Alle zes hadden inmiddels meer
dan 50.000 kilo melk geproduceerd, met hoge
gehalten en een gemiddeld exterieur van 89
punten.
„Imponerende oude koeien, oud goud”,
aldus een enthousiaste Corné. „Hij heeft
natuurlijk wel meer dan tachtigduizend
dochters”, brengt Pieter in het verweer.
„Ja, maar hij is op no-nonsense bedrijven
gebruikt. Het zijn echte boerenkoeien met
goede, harde benen”, stelt Corné. „Ze waren
breed in de voorhand”, vindt Ronald. „Zeer
degelijk”, aldus Bas. „Ze hadden zich goed
ontwikkeld en nog beste uiers”, zegt Marien.
„Ze beschikten over een heel brede en sterke
voorhand en toonden veel laatrijpheid”,
besluit Willem. De mannen zijn het erover
eens dat Kian het hoogste cijfer moet krijgen
en geven de stier een 8.

De jonge
veebeoordelaars
bestuderen de
dochtergroepen
tijdens de rondgang
intensief.

Rem op hoogtemaat
Naast rood- en zwartbonte Holsteins stonden
er een aantal kruislingen op de stand, evenals
een groep zuivere MRIJ-koeien. Waar de paar
Zweedse Roodbonten en driewegkruisingen
op de stand bleven, verscheen een drietal
Brown Swiss-koeien wel in de ring, evenals de
MRIJ-groep. „Bij de Brown Swiss-groep was de
uierbalans niet zo goed, de uiers waren achter
wat lager. De eerste koe was trouwens wel
goed”, vindt Marien. „De ophangband zat er
wel goed in”, stelt Corné. „Ik ben wel van het
ras gecharmeerd”, zegt Willem. „De uiers zijn
een beetje het zwakke punt, maar de benen
zijn goed. Brown Swiss-koeien zijn fors, breed
en laatrijp. Een nadeel is dat het ras vaak
wordt ingezet op tengere koeien en dan zijn
de kruislingen ook wat tenger.”
„De MRIJ-kruislingen waren beste
gebruikskoeien zonder poespas”, stelt Corné.
Ten opzichte van de kruislingen mist hij bij
de zuivere MRIJ-koeien de ﬁnesse echter
een beetje. „MRIJ’s zijn soms wat laag en
zwaar”, vindt Willem. Hij vervolgt: „Over het
algemeen vind ik de vandaag gepresenteerde
koeien wat te licht. Zo is de voorhand vaak
wat te licht en te smal. Maar de kruisvorm is
heel aardig. Ik heb het idee dat er een beetje
een rem op de hoogtemaat zit. Dat is wat mij
betreft een goede ontwikkeling. Ik zie liever
een brede en diepe koe, dan zo’n hoge. Als ze
niet ook heel breed en krachtig zijn, redden
grote en hoge koeien zich vaak niet in de
Nederlandse ligboxenstallen. Meestal worden
ze dan ook niet oud.” n

Voordat ze hun
deﬁnitieve oordeel
vellen, bekijken de
mannen de dochters
van Paramount nog
even op de stand.

kritiek te verduren krijgt, mag hij volgens de
mannen net een 6 hebben.

Mooie, maar zware uiers
Een stier met bijna twintigduizend dochters
aan de melk, is de inmiddels ruim tien jaar
oude Delta Paramount (Jocko x Fatal). Van
Paramount werd zowel een groep vaarzen,
als een groep tweede- en derdekalfs koeien
gepresenteerd. Terwijl de dochters in de ring
stonden, maakte CRV bekend dat de stier
inmiddels zijn miljoenste dosis sperma heeft
geproduceerd. De stier onderscheidt zich door
zijn vele kilo’s melk, in combinatie met een
gemiddelde hoogtemaat en goede uiers en
benen.
„Twee groepen met melktypische en rondom
beste koeien”, omschrijft Bas wat hij gezien
heeft. Uiteraard hebben de mannen ook
minpuntjes gezien. „De achterspenen waren
erg kort en nauw geplaatst. En in de voorhand
waren ze wat smal”, aldus Marien. „De

uieraanhechting was goed”, vindt Erik. „Beste
uiers en benen”, zegt Pieter. „De draaiers
zaten er goed in”, aldus Tommy. „Ze hadden
een redelijke breedte en matige diepte in
de voorhand”, stelt Willem. „Maar als je de
vaarzengroep vergelijkt met de groep oudere
koeien, hadden ze zich ﬂink doorontwikkeld.
De draaiers zaten redelijk achterin, maar
desondanks hielden de kruizen zich goed.
Ik vond de groep oudere dieren eigenlijk
verrassend goed, vergeleken bij de vaarzen.
Ze hadden mooie, maar wel wat zware uiers.”
„Ze dragen ook veel liters met zich mee”,
reageert Pieter. „Duidelijk één van de betere
groepen”, besluit Ronald. De groep komt het
cijfer 7,5 overeen.

Oud goud
De tweede miljonair waarvan dochters in de
ring verschenen, is de inmiddels ruim veertien
jaar oude Kian (Andries x Sunny Boy). Net
als Paramount geeft de roodbonte Kian een

De stieren waarvan dochtergroepen op de Koe-Expo werden getoond, gerangschikt op het cijfer dat de veebeoordelaars de dochtergroepen toekenden (laatste kolom).
Roodbonte stieren zijn omgerekend naar zwartbontbasis.
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