D I E R R E P O RTA G E

Na zestien jaar en 1,4 miljoen doses sperma valt het doek voor Kian

Kian verkocht zichzelf
Jarenlang stond Andrieszoon Kian boven aan de verkooplijsten
van CRV. Kian werd recent afgevoerd, maar zijn grote aantallen
dochters en succesvolle zonen zorgen voor een blijvende invloed
in zowel de rood- als de zwartbonte holsteinpopulatie.
tekst Jaap van der Knaap

N

iemand zal het ontkennen; Kian heeft
grenzen verlegd. De roodbonte stier
uit Kitty 24 van Jeu en Roel Smitz uit Mariahoop was in 2008 de eerste roodbonte
stier ter wereld die meer dan een miljoen
doses sperma produceerde. Die mijlpaal
kwam mede doordat hij ook volop kansen
kreeg bij zwartbontfokkers. Zijn been- en
eiwitvererving in combinatie met een
hoge levensduur zorgen er inmiddels voor
dat 105.000 melkgevende dochters zijn
fokwaarde ondersteunen.
Kian is altijd een goede spermaproducent
geweest, maar na een levensproductie van
1,4 miljoen doses viel het doek voor Kian
en werd hij eind juni op zestienjarige leeftijd afgevoerd. ‘Het is net zoals je veehouders wel eens hoort zeggen over de Kiandochters, maar je zou van stieren als Kian
een hele stal vol moeten hebben. Er mankeerde hem nooit iets.’ Wouter Steenhuis

was jarenlang een van de verzorgers van
Kian die vanaf dat hij een fokwaarde
kreeg in de ki-stallen in Giekerk was gehuisvest. ‘Kian had geweldig goede benen,
blokken van klauwen en hij had daarnaast ook nog eens een zachtaardig karakter. Hij was wel een beetje de knuffelbeer
van de stal.’

Mrij-bloedvoering exportbarrière
Maar Kian was meer dan alleen een knuffelbeer, getuige zijn groot aantal tevreden
gebruikers. Jarenlang was hij de meestgebruikte roodbonte stier in Nederland en
Vlaanderen. ‘Stieren zoals Kian heb je als
ki-organisatie nodig. Kian is jarenlang een
belangrijk uithangbord geweest voor
CRV’, vertelt CRV-woordvoerder Bertil
Muller. ‘Kian had de unieke combinatie
om duurzame dochters te vererven met
hoog eiwit en sterk beenwerk, waardoor

hij perfect aansloot bij de wens van veel
veehouders in binnen- en buitenland.
Kian verkocht eigenlijk zichzelf.’
Buiten Nederland en Vlaanderen werd
Kian ook volop ingezet in Duitsland, ZuidAfrika, Brazilië, Tsjechië, de Verenigde
Staten en Nieuw-Zeeland. De buitenlandse invloed had nog groter kunnen zijn als
hij een raszuivere holstein was geweest.
Mede door vader Andries voert Kian 25
procent mrij-bloed en dat vormde voor
een aantal landen een te grote barrière
om hem te importeren.
Kian maakte eigenlijk zelf al alles mee tijdens zijn carrière: hij zag productieve
dochters hoog in de productiestatistieken
eindigen, er kwamen excellente nazaten
en keuringswinnaressen en zelfs de eerste
honderdtonner meldde zich al. Ook in de
rol van stiervader – CRV testte 23 zonen
– bleek hij succesvol met Fidelity en Curtis als belangrijkste vaandeldragers. Inmiddels zijn de eerste klein- en wellicht
snel achterkleinzonen al beschikbaar.
Kian mag na zestien jaar van het toneel
zijn verdwenen, hij zal een blijvende invloed op zowel de roodbont- als de zwartbontpopulatie achterlaten. l
Kijk voor de laatste bewegende beelden
van Kian op zestienjarige leeftijd op
www.veeteelt.nl

Kian met zijn team verzorgers: gehurkt v.l.n.r. Wouter Steenhuis,
Piet de Vries en Pier Kalsbeek, staand Wytze van der Veen
(verzorger Hans de Vries ontbreekt)
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