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Soepele melkkoeien van Chevrolet en sterke uiers van McCutchen en Doorman

Veel belangstelling voor
debuterende dochtergroepen

Het beenwerk werd vlot gebruikt door de Chevroletdochters

De nieuwswaarde was hoog voor de drie dochtergroepen in
Zwolle. De beperkte selectieruimte van de drie internationale
stiervaders zorgde wel voor minder uniforme groepen.
tekst Jaap van der Knaap

M

et De-Su BKM McCutchen, Vekis
Chevrolet en Val Bisson Doorman
kon de dochtergroepenpresentatie tĳdens de HHH-show op voorhand op veel
belangstelling rekenen. De stieren wa-

ren alle drie op basis van hun genoomfokwaarden fors ingezet en maakten in
Zwolle in elk geval op Europese bodem
een debuut met een dochtergroep.
De Amerikaanse stiervader McCutchen

opende de presentatie. Het was vanaf de
kopkoe duidelĳk dat de Bookemzoon
een vererver is van een ﬂinke hoogtemaat en opvallende borstdiepte. Sterk
waren ook de ondiepe, fraai beaderde
uiers met prima ophangbanden. Volgens
importeur WWS was de selectieruimte
beperkt tot honderd melkgevende dieren, waarvan ook nog eens een ﬂink deel
in het einde van de lactatie zat. Dat ging
helaas ten koste van de uniformiteit van
de groep, die zeker qua uiterlĳke melkrĳkheid en fĳnheid van het bot in het
skelet de nodige variatie toonde.

Genoomtopper Perla met 45.000 euro veilingtopper Tulip Sale
Galiverta Modesty Perla (v. Modesty) was met 45.000 euro de veilingtopper
van de Tulip Sale. Perla werd aangekocht door de Duitse ki-organisatie
Masterrind. De twee maanden oude Modestydochter heeft een fokwaarde
van 2835 TPI en is daarmee het vierde hoogste dier van Europa. Het verschil met de opbrengst van de nummer twee, ALH Savanna RC (v. Kingboy), die 13.000 euro opleverde, was groot. Gemiddeld brachten de 47 dieren die onder de hamer kwamen, 5.001 euro op.
De embryo’s verwisselden voor gemiddeld 993 euro van eigenaar. De opbrengst van het eerste veilingnummer gaat traditioneel naar de Young
Breeders. Daaronder waren diverse pakketten met rietjes en een aantal
koeienschilderĳen, die gezamenlĳk 4200 euro opleverden.
Veel aandacht voor de veilingnummers tĳdens de Tulip Sale
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In de groep van McCutchen liepen grote dochters met diepe borst

Net als McCutchen kreeg ook Chevrolet,
eigen aan ki-organisatie CRV, kansen als
stiervader. Het zestal van Chevrolet (v.
Freddie) bevatte lenige, soepel bewegende melkkoeien, die gezien de passende
conditie duidelĳk geen moeite hadden
met de hoge melkplasvererving (+1454
kg). Het beenwerk werd vlot gebruikt,
bezat voldoende hak en was correct van
stand. De vooruiers waren voldoende
vast aangehecht, terwĳl de hoogte en
breedte in de achteruiers varieerde. Ook
hier gold dat de groep het niveau in diepte van de laatste rib en openheid van het
frame niet van voor tot achter kon vasthouden, wellicht mede doordat de selectieruimte met ruim 180 melkgevende
dochters beperkt was.
Opvallend was dat alle drie de getoonde
stieren een oplopend kruis vererven. In
Zwolle was dat bĳ Chevrolet het meest
zichtbaar in de groep (fokwaarde 97),
maar ook bĳ inzet van McCutchen
(kruisligging 89) en Doorman (kruisliging 92) lĳkt aandacht voor het kenmerk
noodzakelĳk.

Beengebruik Doorman
De Canadese Val-Bisson Doorman opende
zĳn groep sterk met de reservekampioene van de zwartbontvaarzen JK DG
Esmeralda. Ook de tweede koe combineerde net als Esmeralda kracht, breedte
en ribdiepte met voldoende melkuitstraling. De uiers van Doorman – net als

Doorman toonde een groep met ondiepe uiers

McCutchen een Bookemzoon uit een
Shottledochter – waren zonder uitzondering ondiep en achter hoog opgehangen. Maar de groep viel wel in tweeën
door een aantal dieren met duidelĳk
minder ﬂankdiepte en melkuitstraling.
De meeste aandacht van de Doormangroep ging naar het beenwerk. In Canada heeft de stier van Semex een hoge

fokwaarde van +13 voor beenwerk. De
eerste 40 ingeschreven dochters in Nederland en Vlaanderen bezorgen Doorman een fokwaarde voor beenwerk van
98. Dat lag niet aan de stand van zĳaanzicht of de droogte van het bot, zo bleek
in Zwolle. In de ring werd zichtbaar dat
in het beengebruik de minder parallelle
stap vooruit het aandachtspunt is. l

Dubbelslag voor De Groot en Goesten
Niels de Groot en Chiel Goesten sloegen een dubbelslag tĳdens de competitie van de Young Breeders. De Groot
won bĳ de senioren de titels voor toilet en showmanship, Goesten ging er
bĳ de junioren met deze titels vandoor. Betty Altenburg en Wouter
Bloemen werden reservekampioenen senioren voor respectievelĳk toilet en showmanship. Wieke Marĳe
Bakker (toilet) en Yannick Meĳerink
(show) schreven het reservekampioenschap bĳ de junioren op hun
naam.
Niels de Groot slaapt voorafgaand
aan het kampioensdeﬁlé op zaterdagmiddag nog even bĳ. ‘Vooral de
toilettitel is een mooie prĳs’, zegt De
Groot, die al zes keer deelnam aan de
competitie. ‘De showmanshiptitel is

Niels de Groot

meer een momentopname en afhankelĳk van of je dier goed mee wil lopen.’
De toilettitel is een kwestie van goede
voorbereiding in het halfjaar voorafgaand aan de show, vindt De Groot.
‘Door elke week te wassen worden de
haren steeds mooier en makkelĳker om
mee te werken’, zegt hĳ. ‘Zo kun je de
toplĳn er veel sneller in zetten.’

Familie De Jong dankzĳ Willem’s Hoeve Rita’s fokker van het jaar
Het winnen van de titel ‘Fokker van het
jaar’ is voor de familie De Jong uit Buren
toch nog wel een onverwacht succes.
‘Natuurlĳk denk je er stiekem wel eens
aan’, zegt Anneke de Jong. ‘Met de doorbraak van Browning en Moonlight – die
laatste werd geboren tĳdens volle maan
– was het al een bĳzonder jaar’, zo gaat
ze verder. ‘Bovendien behaalden we op
drie van de vier keuringen waar we aan
meededen een titel, waarvan de titel
“Barones van de Mariënwaerdt” voor
Rita 670 toch wel de mooiste was.’

Tĳdens de HHH-show mag de familie
weer een titel bĳschrĳven. Rita 9863 (v.
Danillo), halfzus van Browning, eist het
reservekampioenschap in de middenklasse op. ‘Het is een mooie dag’, zo vult
Wim de Jong zĳn moeder aan. Tien jaar
geleden won de familie ook de Fokker
van het jaar-verkiezing, maar volgens
Wim is deze titel misschien wel mooier.
‘De fokkerĳwereld is sinds de introductie van genoomtesten enorm veranderd’,
zo geeft hĳ aan. ‘De cĳfers zĳn steeds
belangrĳker geworden. Maar dat wĳ die

Dick, Anneke en Wim de Jong

combinatie van exterieur en productiecĳfers zowel in het echt als op papier
kunnen blĳven volhouden, is heel apart.’
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