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DOCHTERGROEPEN

naam stier

Dochters van genomicstieren voor het eerst te zien op NRM in Zwolle

Dochters met divers bloed
Terwijl de nvi-lijsten door O Manbloed worden gedomineerd,

deel roodfactorstieren is met vijf stuks opvallend groot.

Opvallend is wel dat zowel Sunflower als
Fiction O Manzonen met de roodfactor
zijn. Het aandeel roodfactorstieren is
deze NRM overigens erg hoog. Van de 25
gepresenteerde stieren beschikken er
vijf over de roodfactor. Zo passen behalve
Sunflower en Fiction ook Dudoc Mr
Burns (v. Thunder), Zabing (v. Zunder) en
RH Norwin (v. Norman) in dat rijtje.

tekst Annelies Debergh

Shottle en Goldwyn

besloten de ki’s om vooral het kunnen van andere zonen op
de NRM in Zwolle te demonstreren. Diverse O Mankleinzonen zijn van de partij, waarvan één genomicstier. Het aan-

H

et is een primeur. Nog niet eerder kwamen dochters van stieren met enkel een genoomfokwaarde
in de ring. Dat gebeurt straks wel
voor het eerst op de NRM in Zwolle,
waar CRV met twee dochtergroepen
van genoomstieren aantreedt. ‘Het
zijn twee stieren die al wel wat gekeurde dochters in hun exterieurindex hebben’, legt Gert-Jan van den
Bosch, productmanager bij CRV, de
beweegredenen uit. ‘De geluiden in
het veld rond deze dochters zijn positief en het zijn beide stieren met een
sterk exterieurplaatje.’
De stieren met een genoomfokwaarde die straks in Zwolle voor het voetlicht treden, zijn de zwartbonte
vererver Veneriete 252 Tempo (v.
Goldwyn) en de roodbontstier Ju Tobias (v. Lionel). ‘Van beide stieren
komt in augustus een definitieve fokwaarde’, legt Gert-Jan van den Bosch
uit. ‘De nieuwswaarde zit in het feit
dat in het dochterbeeld is te zien wat
de InSire-fokwaarden tonen.’
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Ook De Biesheuvel Sunrise (v. Jardin) en
Slotbooms Pilot (v. Mascol) noemt de
CRV-medewerker in dat rijtje van stieren
die hun genoomfokwaarde bevestigen
met dochters uit de proefperiode. ‘De
dochterpresentaties zijn gekozen rond
het thema hoge levensproducties realiseren. Verder is ervoor gekozen een mix te
maken van InSire-stieren, stieren met
proef- en met fokperiodedochters.’

Vijf roodfactorstieren
Met Ponsstar Sunflower en Fiction zijn
er slechts twee O Manzonen in Zwolle te
zien. Gezien de grootmacht aan O Manbloed in de nvi-lijsten waren meer groepen kleindochters van de Manfredzoon
te verwachten. Fiction toont onder zijn
schare nazaten de eerste fokstiergroep.
Van de O Manzonen Cricket en Goli worden geen dochters getoond. Gert-Jan van
den Bosch: ‘We hebben dat wel overwogen, maar de selectieruimte is bij beide
stieren nog te beperkt om een fokperiodegroep te tonen. Daarvoor valt de NRM
dit keer net iets te vroeg.’

De invloed van O Man is een generatie
verder veel groter. Als moedersvader
duikt de naam van de Manfredzoon vier
keer op. Onder meer de eerder genoemde Tempo en Sunrise, maar ook Aurora
Ormsby (v. Shottle) en Danillo (v. Goldwyn) voeren bloed van de populaire
Amerikaan. Voor Genes Diffusion-stier
Danillo is dit al zijn tweede dochteroptreden. Na de beurs in Hardenberg is de
telg uit de Amerikaanse koefamilie van
de excellente Markwell Durham Daisy
ook in Zwolle met een reeks dochters
van de partij.
Ander opmerkelijk feit is het aantreden
van dochters van fokstieren. Behalve Mr
Burns, die voor de tweede keer op de
NRM aantreedt, meldt Semex de komst
van een groep Goldwyndochters.
Heemskerk kiest voor een gelijkaardige
zet met een presentatie van het kunnen
van Picston Shottle (v. Mtoto). Zowel van
Braedale Goldwyn (v. James) als van
Shottle is geen sperma meer beschikbaar.
Anders is dat voor stieren als Stol Joc
(v. Jocko), Sanchez (v. Stormatic) en Jeeves (v. Outside), waarvan voor het eerst
een fokperiodegroep te zien is.

KI Kampen toont dit jaar voor de tweede
keer een groep van Big Winner op de
NRM. De zoon van Win 395 trad twee
jaar geleden in Utrecht aan met een
groep dochters uit de proefperiode en
doet dat nu opnieuw in Zwolle. De ki-organisatie pioniert op NRM wel met dochters van Talentzoon Talentino, al werden
eerder al dochters getoond tijdens de KI
Kampen opendag.
Net als Talentino bevat ook de pedigree
van Maniac van de Peul (v. Royalist) Kianinvloed aan grootmoederszijde. CRV-stier
Lowlands Klimmer (v. Taco) en ook Jotan,
een Jordanzoon uit het stierenpakket
van importeur WWS, vervolledigen de
proefperiodedochters bij roodbont.
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Isangrin

Bois le Vin
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Dochters van andere rassen

Tabel 1 – Dochtergroepen op de NRM 2012

Slechts twee roodbontstieren tonen een
groep dochters uit de fokperiode. Behalve van Apina Curtis (v. Kian) komt ook
een delegatie nazaten van Huijben Red
Tequila (v. Faber) in de ring. Curtis is overigens de enige rechtstreekse zoon van
de inmiddels vijftienjarige stiervader
Kian die nakomelingen demonstreert.

Een primeur is het aantreden van twee
volwaardige dochtergroepen van stieren
uit andere rassen. Naast de gebruikelijke
rasgroep van mrij brengt de montbéliardestier Redon (v. Isangrin) van Koole &
Liebregts een presentatie. Van de brownswissvererver Huray (v. Hussli) komt

inzender

Koole & Liebregts
GGI

GGI op de proppen met een groep dochters.
Wie de genoom-, de proef- en de fokperiodestieren aan een vergelijkende test wil
onderwerpen, kan dat doen op vrijdag
29 juni tijdens de NRM in de IJsselhallen
in Zwolle. l

Stier met hoge genoomfokwaarde tijdens Holland Master Sale
Veel ogen zullen gericht zijn op KHW
Fraiko wanneer het acht maanden oude
stiertje het veilingpodium betreedt tijdens de Holland Master Sale. De Freddiezoon uit de familie van KHW Apple heeft
een torenhoge genoomfokwaarde van
2257 GTPI en is in het bezit van de roodfactor. ‘Het veilen van stieren met hoge
genoomfokwaarden is dé nieuwe manier
voor ki-organisaties om aan topstieren te
komen’, stelt veilingorganisator Jan de
Vries.
Tijdens de Holland Master Sale zijn er
meer dieren met hoge genoomfokwaarden die onder de hamer van de Britse

veilingmeester Marc Lee komen, maar
Fraiko is het enige stiertje dat ‘live’ aanwezig is. ‘Er is al veel belangstelling getoond’, aldus De Vries. Hij wijst erop dat
er ook dieren met hoge exterieurverwachtingen worden geveild. ‘Ik verwacht meerdere topprijzen en niet
alleen voor dieren met hoge genoomfokwaarden. Zo veilen we afstammelingen
van de Noord-Amerikaanse keuringsvedettes Frosty en Missy waarvan in Europa nog maar weinig nakomelingen lo-

pen.’ De inbreng van koefamilies uit de
Lage Landen komt van de Massia’s, Alumettes, de Ida’s en de Rita’s.

Van Madisonkampioene Harvey Roy Frosty
wordt een Jordankleindochter geveild
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