D OC H T ERG ROEP EN

Vroege Snowmanzonen Ciderman en Arbell tonen dochters aan publiek

Kleine dochterdelegaties
De combinatie van dochtercollecties en een veiling bleek tĳdens
de Vekis Spring Sale vooral fokkerĳgeïnteresseerden op te leveren. Ze zagen Wonder en Danillo hun kunnen bevestigen en
Ciderman de meest verrassende debutant zĳn.
tekst Florus Pellikaan

D

ochtergroepen kon je het eigenlĳk
niet echt noemen, de tweetallen
van drie debuterende stieren tĳdens de
Vekis Spring Sale in Nunspeet. Toch gaf
het duo van bĳvoorbeeld JK Eder Ciderman
een kleine inkĳk in het kunnen van de
befaamde stiervader Snowman.
Ciderman, gefokt via de Cinderella’s uit
de vermaarde Roxyfamilie, heeft nog
geen op melkgevende dochters gebaseerde fokwaarde. Twee van zĳn eerste dochters lieten echter zien dat Ciderman een
hoge melkproductie (voorspeld op meer
dan 2000 kg) kan combineren met een
aansprekend exterieur. Het uniforme
duo was gemiddeld ontwikkeld, voorzien
van voldoende breedte en goed geconstrueerde kruizen. De ondiepe, vast aangehechte uiers konden de ruime melkhoeveelheid gemakkelĳk dragen. Het
beenwerk was recht, maar of de Cidermans daar hinder van ondervonden, was
vanwege het tonen op stand niet te beoordelen. Het duo gaf aanleiding om
naar de fokwaarden en een grotere collectie van AI Totals Ciderman uit te zien.

Fĳntypische Wonderdochters
Cidermans halfbroer Arbell, die ook nog
voor een ofﬁcieel dochterdebuut staat,
kon zich minder onderscheiden. Zĳn in
exterieur duidelĳk verschillende dochters gaven direct het nadeel van slechts
een tweetal aan. Het was lastig een lĳn
van vererven te ontdekken tussen een
breed gewelfde en dito geuierde dochter
en een extreme, open gebouwde en
smaller geuierde dochter. De deﬁnitieve
beoordeling over het aankunnen van de
hoge melkproductie, die ook deze Snowmanzoon in zĳn voorlopige cĳfers laat
zien, laat dus nog even op zich wachten.
Ronder gebouwd en voorzien van wat
conditie waren de twee ook niet geheel
uniforme dochters van Hood M-O-M Em-

met. Het duo van de Man-O-Manzoon uit
de bekende Lead Maefamilie was meer
krachtig dan fraai, maar onderscheidde
zich wel met kwaliteitsrĳk beenwerk.
Het aandachtspunt bĳ gebruik van de
stier lag bĳ de vooruiers, die waren bol
en de spenen breed geplaatst.
Emmets familielid Vendairy Wonder was
met drie dochters present in Nunspeet.
Vanwege zĳn derde publieke optreden
was de nieuwswaarde van Wonder gering, maar hĳ bevestigde andermaal zĳn
kunnen. Net als tĳdens NRM 2014 straalde zĳn fĳngebouwde en fraaitypische
dochters veel kwaliteit uit. Onder de
licht hellende kruizen hingen breed aangehechte uiers met messcherpe ophangbanden. Aandachtspunt bĳ de fĳngebeende Wonderdochters was de conditie.

Opnieuw veel kwaliteit bĳ de Wonderdochters

Rond gebouwde Crimetimes met breed
geplaatste spenen
Foutloos gebouwde Cidermans met ondiepe uiers

Gewelfde Danillo’s
Ook ‘good old’ Goldwynzoon Danillo, tegenwoordig vermarkt door AI Total,
deed wat van hem verwacht mag worden. Hĳ toonde drie dochters die een
sterke ribwelving lieten zien en dat combineerden met erg brede uiers. Kruisligging blĳft een aandachtspunt voor de
stier, die stamt uit de Ravenfamilie en
alleen in Nederland al meer dan 5500
dochters aan de melk heeft.
In Nunspeet, waar de combinatie van
dochtercollecties en een veiling vooral
fokkerĳgeïnteresseerden bleek te trekken, showde de roodbonte Gansey’s
Crimetime met vĳf nakomelingen de enige voltallige dochtergroep. De Jerudozoon, die met ruim 550 dochters in zĳn
fokwaarde dik 400 kilo melk combineert
met positieve gehalten, bleek in frame
een correctiestier. Zĳn vĳftal bestond uit
normaal ontwikkelde, rond gebouwde
dochters met een bovengemiddelde conditie en licht hellende kruizen. De uiers
waren eenvoudig afgewerkt, waarbĳ

met name de speenplaatsing ruim was.
Crimetime, getest door Van Engelen kiservice, bleek gezien de prima beenstand
van zĳn dochters op beenwerk wat toe te
kunnen voegen. l

Film groepen
Kĳk voor een video van de
groepen in de Veeteelt-app
of op www.veeteelt.nl
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