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In Hardenberg zagen 36.000 bezoekers open Shotty’s en degelijke Santana’s

Voor groot en breed publiek
De Rundvee Vakdagen lijken een aantrekkelijk podium voor
dochtergroepen te worden. In Hardenberg stonden er al drie.
De debuterende Shotty en Santana waren elkaars tegenpolen:
open en diep tegenover degelijk en compact.
tekst Florus Pellikaan

Opengebouwde, goed geuierde Shotty’s met wat grof beenwerk

V

oor het eerst telden de Rundvee Vakdagen in Hardenberg dit jaar drie
volwaardige dochtergroepen. Het vormt
een contrast met de HHH-show, die in
december helaas nog maar één dochtergroep in de ring mag verwelkomen.
Met succes een dochtergroep tonen is
dus niet meer vanzelfsprekend aan een
keuring verbonden. ‘We dragen keuringen een warm hart toe en zijn daar vanzelfsprekend ook aanwezig, maar Hardenberg trekt voor dochtergroepen een
breder publiek’, vertelt Paul Koerhuis,
directeur van importeur Genes Diffusion. ‘Het hele spectrum van melkveehouders is hier aanwezig.’ Koerhuis verwees
hiermee naar de ruim 36.000 mensen
die de ingang van de Evenementenhal in
Hardenberg passeerden.
Dit publiek zag dat de debuterende

Bescheiden ontwikkelde, maar sterke Santana’s

Repro Shotty een uniform vijftal toonde.
De Shottlezoon werd getest door inseminatieservice Reproplus en wordt nu vermarkt door Genes Diffusion. Het vijftal
vaarzen en tweedekalfskoeien sprak aan
in frames. Ze waren ruim ontwikkeld,
voorzien van een fraaie schouder en een
aansprekende open ribbenpartij. Hiermee liet de stier zien een fraaie (show-)
koe te kunnen fokken, maar in kruis
hoefden enkele dieren niet vlakker.
De uiers van de Shotty’s waren kwaliteitsrijk en over het algemeen hoog en
breed aangehecht. Het aandachtspunt in
de groep bleek het beenwerk, ondanks
de huidige fokwaarde van 106. Shotty,
die goede gezondheidskenmerken vererft, verloochende daarmee zijn afstamming niet. Zoals meer Shottlezonen was
het beenwerk grof in het bot en wat wis-

selend van stand. Jammer was het daarom dat de Shotty’s niet in beweging kwamen (wat bij een demonstratie op een
keuring wel gebeurt).
Van heel andere makelij waren de
dochters van de eveneens debuterende
Weggelhorster Santana van KI Samen. De
fokstierdochters leken functionele ligboxenstalkoeien te zijn met hun bescheiden ontwikkeling en degelijke beenwerk. De jong gekalfde vaarzen waren
een fractie ondiep, maar wel lang en
sterk gebouwd. Om een koe met voldoende ontwikkeling en capaciteit over
te houden, lijkt Santana het beste te passen op wat grote en opengebouwde koeien. De uiers van de Santana’s waren
voorzien van een scherpe ophangband,
maar waren iets wisselend in vooruierlengte. Een extra handelsmerk van
Santana is zijn outcross bloedvoering.
Met Zidane, Gentry en Aerostar in zijn
pedigree is hij nauwelijks verwant aan
de jongste generatie vrouwelijke dieren.

Peinzer Boy bevestigt cijfers
Genes Diffusion stuurde ook opnieuw
een delegatie van ‘good old’ Peinzer Boy
naar Hardenberg om nogmaals zijn kwaliteiten onder de aandacht te brengen.
Uit ruim 4300 dochters waren vijf individueel prima dieren geselecteerd, die vanwege verschil in leeftijd minder uniform
waren dan vorig jaar. De dochters bevestigden wel de fokwaarde van de Jestherzoon. Ze waren normaal ontwikkeld en
voorzien van hellende kruizen. De stand
van het beenwerk gaf vertrouwen in het
gebruik. De melkklieren van de dochters
van de duurzaamheidsspecialist (+626
dagen) die een bescheiden productievererving heeft, toonden een mooie structuur met een kleine wisseling in vooruierkenmerken. l

Niet geheel uniforme Peinzer Boys tonen opnieuw erg sterk beenwerk
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