NRM

fokperiode

NRM 2012

zwartbont

Exterieurvererver Sanchez maakt hoge verwachtingen ruimschoots waar

Showverervers van formaat

Drie van de acht zwartbontstieren die een
fokstiergroep toonden in Zwolle bezaten de
roodfactor. Het zorgde voor extra kleur in de
ring waar Stol Joc ruim gebouwde producentes
showde en de nestors Goldwyn en Shottle zichzelf nog eens wilden bewijzen.
tekst Jaap van der Knaap

video-impressie www.veeteelt.nl

H

ij was de eerste O Manzoon die CRV op de stierenkaart zette: Fiction. Veel halfbroers zouden de roodfactorzoon uit
de Jaantjefamilie van Frans Rovers uit Deurne volgen, maar
vanwege Fictions vroege beschikbaarheid, roodfactor en prima
fokwaardedebuut werd hij meteen fors gebruikt. Het optreden
van een Fictiondochtergroep uit de proefperiode kwam tijdens
de vorige NRM-editie niet helemaal uit de verf en met een fokstiergroep wilde CRV graag revanche nemen in Zwolle. Het
bleek gewaagd met nog maar 237 dochters in de productiefokwaarde, maar toch stapte er een uniforme groep door de ring.
Het waren duidelijk verse vaarzen die nog moesten uitdiepen.
Het vijftal oogde cylindervormig, waarbij het de vraag is of die
laatste ribdiepte echt wel gaat komen. Met produceren hadden de Fictiondochters duidelijk geen problemen, de conditie
is bovengemiddeld en er is voldoende melkdruk in de uiers.
Fictiondochters zijn vooral werkkoeien, waarbij uiervorm en
ophanging aandacht verdienen. Ook met de kracht en de lengte van de stap moet rekening worden gehouden; de tred in de
ring was voorzichtig genoeg.

Lenige dochters van Jeeves
Ingenieursbureau Heemskerk bracht levensduurspecialist Ked
Outside Jeeves in stelling. Van de Outsidezoon uit de familie van
Ked Juror zijn wereldwijd al meer dan 750.000 doses verkocht.
Nederlandse melkveehouders zijn geen grootafnemers vanwe-

ge Jeeves’ negatieve eiwitvererving (–0,31%), maar de groep in
Zwolle lichtte wel een tipje van de sluier op waar mogelijk die
hoge levensduurfokwaarde vandaan komt. Jeevesdochters zijn
namelijk balansrijk gebouwd en bewegen vooral erg gemakkelijk; lenig stapten ze rond in de ring. Het was niet de groep met
de grootste of langste dieren, maar ze zijn op jonge leeftijd al
voorzien van een diepe middenhand. De hoogte van de achteruiers was sterker verzorgd dan de lengte van de vooruiers.
Sommige voorkwartieren waren aan de lichte kant.
Ook Gen-Mark Stmatic Sanchez heeft duidelijk andere kwaliteiten
dan eiwit vererven (–0,29%). Met de latere vaarzenkampioene
als kopkoe bewees de Stormaticzoon dat hij ook in Nederland
keuringsvedettes kan leveren. De enorme lichaamsmaten van
de groep, zowel in hoogte als in lengte, maakten indruk. Sanchez scoort niet alleen in framekenmerken, ook de ophanging
van de uiers was met de scherpe ophangband en de midden
onder de kwartieren geplaatste spenen erg sterk. De groep was
flink getraind en bewoog zich erg langzaam door de ring, waardoor het beenwerk lastiger te beoordelen was. De lange benen
waren wel fijn, maar de stap van het achterbeen was niet bij
elk dier recht vooruit. WWS slaagde beslist in de opzet om te
tonen dat er op zijn stierenkaart ook echte showstieren staan.

Stol Jocdochters kunnen productie goed aan
Maar liefst drie roodfactorstieren presenteerden zich tijdens de
fokstiergroepen in de IJsselhallen. De eerder genoemde Fiction
toonde alleen zwartbontdieren, terwijl Zabing (v. Zunder) en
Mr. Burns (v. Thunder) zowel rood- als zwartbonten de ring in
stuurde. Van stiervader Zabing is er al informatie van 950 melkgevende Nederlandse dochters. De jeugdige Zabingdochters
hebben een scherpe ruglijn en mooie verhoudingen in het sterke skelet met een fraaie ligging van de ribben. Vooral de achteruiers sprongen in het oog: breed aangezet, hoog en voorzien
van een sterke ophangband. Bijzonder melkrijk oogden de Zabings overigens niet: zowel in frame als in de bloei op de uiers
misten ze de laatste melkopdruk. Op het beenwerk viel niet
veel aan te merken; de pas was ruim voldoende, het bot voldoende fijn.
Semex wilde het (te) vroege optreden van de vaarzengroep van
Mr. Burns twee jaar geleden tijdens de NRM graag verbeteren en

Uniforme Fictiondochters houden conditie goed vast

De gerekte dochters van Sanchez in de ring

Rein Couperus: ‘Testen van Danillo een groot avontuur’
Met trots keek Rein Couperus uit
Molkwerum naar de dochtergroep van ‘zijn’ Danillo. De melkveehouder besloot Danillo zelf te
gaan testen nadat het enige gekochte embryo uit de combinatie
Goldwyn x ALH Des tiny uitmondde in de geboorte van een
stierkalf. ‘Eigenlijk was de inzet
een groot avontuur. Het was een
bijzonder en levendig kalf, dat
zag ik meteen. Ik vond dat daar
een vrolijke, Zuid-Europees klin-

kende naam bij hoorde en zo
kwam ik bij Danillo terecht.’
Zelf melkt Couperus tien Danillodochters en er komen er nog
veel meer. ‘Ze zijn evenredig gebouwd en produceren heel gemakkelijk’, is zijn ervaring. In de
week voor de NRM zag Couperus
zijn eigen stier nog. ‘Vandaag
hoor je mensen zeggen dat Danillo een wereldstier is. Dat besef
dringt hier pas echt goed tot je
door.’
Alex Arkink
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liet nu zien dat Mr. Burnsdochters uit kunnen groeien tot
stijlvolle en vooral ook grote en lange dieren. In framekenmerken miste de groep de laatste uniformiteit, al toonden
diverse koeien wel veel upstanding. De achteruiers waren
breed en hoog aangehecht. Het beenwerk was een sterk
punt van de groep met ruime en paralelle stap.
Stol Joc is op basis van fokstierdochters een van de betere
Jocko Besnezonen en verduidelijkte dat in Zwolle met grote, brede dieren met productieve melkklieren. Vanwege de
diepe ribbenpartijen miste de groep misschien de laatste
jeugd, maar het zijn wel koeien die lieten zien melk te willen en ook te kunnen geven. Het beenwerk werd dankzij de
mooie stand en korte klauwen soepel gebruikt. De kwaliteitsvol beaderde uiers hadden mooi gevormde en goed geplaatste spenen, maar de uiers waren bij een enkeling door
de hoge productiedrang royaal genoeg. Het is jammer dat
Stol Joc vorige maand stierf, want de groep in Zwolle onderstreepte zijn fokwaarden en had voor vernieuwde belangstelling kunnen zorgen.

Stol Jocdochters tonen brede melkskeletten en productieve uiers

Individuele kwaliteit bij Goldwyn en Shottle
Ook van Braedale Goldwyn en Picston Shottle is nagenoeg
geen sperma meer. De beide oudgedienden (Goldwyn werd
geboren in 2000, Shottle in 1999) hebben hun sporen al
meer dan verdiend. Semex wilde met een groep van tweede-, derde- en vierdekalfskoeien laten zien dat de dochters
van Goldwyn niet alleen fraai zijn als jonge koe, maar ook
kunnen uitzwaren als volwassen koe. De groep bestond volledig uit dieren die ook deelnamen aan de keuring op zaterdag en barstte dan ook van de individuele kwaliteit. Rastype, fijnheid van bot en brede, hoog gedragen uiers zijn
duidelijk de kenmerken van de Jameszoon.
Ook Shottle behoeft weinig introductie. De groep van de
Mtotozoon was minder uniform dan die van Goldwyn,
maar ook hier zorgden keuringsvedettes voor een fraaie invulling met veel stijl in het skelet, een harde bovenbouw,
maar met wel een grovere botkwaliteit in skelet en het
beenwerk. De ophanging van de uiers van de oudere koeien
kon het niveau van de jongere dieren niet helemaal vasthouden. l

Sterke individuele Shottledochters in de ring
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Elly Geverink

Sterke achteruiers van de stijlvolle dochters van Mr. Burns
Fijn beenwerk en een robuuste uitstraling van de Zabinggroep

Alger Meekma

