NRM DOCHTERGROEPEN

NRM als podium voor
debuut dochtergroepen
Het zijn er weliswaar niet meer zo veel als twintig jaar geleden. Toch
maken nog veertien dochtergroepen hun opwachting op de NRM op
30 juni. Aan debutanten geen gebrek: twee derde van de stieren laat
voor het eerst een dochtergroep zien op Nederlandse bodem.
TEKST INGE VAN DRIE

D

rie jaar geleden waren het er nog twintig. Dit jaar zĳn
veertien dochtergroepen aangemeld voor de NRM.
Langzaam maar zeker neemt de animo om dochtergroepen te laten zien af. Met het toenemende gebruik van
genoomstieren is die afname van het aantal dochtergroepen
goed te verklaren. Van genoomstieren kunnen ki-organisaties
immers nog geen melkgevende dochters laten zien.
Maar om die reden helemaal afzien van een dochtergroependemonstratie is Joost Klein Herenbrink, global productmanager holstein van CRV, te rigoureus. Hĳ ziet nog wel degelĳk
een functie voor dochtergroepen. ‘Dochtergroepen kunnen
bevestigen dat jonge stieren ook doen wat je van ze verwacht.
Bovendien, het is niet alleen papieren fokkerĳ, het is ook goed
om dieren uit de praktĳk te laten zien.’
Daarbĳ speelt ook een rol dat sommige veehouders de voor-

keur blĳven geven aan dochtergeteste stieren. ‘Ik verwacht dat
die groep ook de komende jaren nog wel zo’n 30 tot 35 procent van de markt zal blĳven innemen.’

Veel debutanten
Welke dochtergroepen zĳn dit jaar te bewonderen? Tabel 1
geeft een overzicht. Aan nieuws geen gebrek in ieder geval.
Een flink deel van de groepen toont voor het eerst zĳn kunnen
aan publiek. Zo liet NVI-lĳstaanvoerder Delta Bookem Danno
in Nederland nog niet eerder een dochtergroep zien. Dat geldt
bĳ zwartbont ook voor de andere drie Bookemzonen die in
Zwolle met een dochtergroep aantreden: Swissbec Brekem, de
internationaal als stiervader ingezette De-Su 11236 Balisto en
de Duitse Boss. Ook dochters van AH Vitesse, De-Su Gillespy en
Heuvel Bulykin maken hun debuut.

Tabel 1 – Dochtergroepen op NRM 2017
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tijd

naam stier

vader

moedersvader

NVI

ext.

eig./imp.

blok 1
10.30 uur
10.40 uur
10.50 uur
11.00 uur
11.10 uur
11.20 uur
11.30 uur

AH Vitesse
Swissbec Brekem rf
Jotani
Big Malki
Delta Colorado
De-Su 11236 Balisto
Delta Bookem Danno

Gravity
Bookem
Jotan
Maik
Arroyo
Bookem
Bookem

Jardin
Man-O-Man
Konvoy
Jorryn
Lawn Boy
Watson
Bolton

220
211
179
265
232
262
384

108
108
117
110
113
108
115

CRV
Semex
Kampen
Samen
CRV
Heemskerk
CRV

blok 2
14.00 uur
14.10 uur
14.20 uur
14.30 uur
14.40 uur
14.50 uur
15.00 uur
15.10 uur

embryodonorgroep
KNS Boss
Heuvel Bulykin
Delta G-Force
De-Su Gillespy by
Batenburg G. Stellando rf
J&G Malando
Cookiecutter Mom Hunter

Bookem
Lonar
Man-O-Man
Bolton
Fidelity
Gogo
Man-O-Man

Man-O-Man
Paramount
Jordan
Shottle
O Man
Kian
Shottle

239
120
274
219
240
104
138

108
106
107
107
108
103
106

AI Total
Kampen
CRV
Heemskerk
CRV
Samen
CRV
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Bijna dubbel zoveel veilingnummers op Holland Masters Sale
Maar liefst 101 veilingnummers telt de catalogus van de Holland Masters Sale dit keer. De
veiling is daarmee beduidend groter dan in
2014 toen 58 veilingnummers onder de hamer kwamen. ‘In eerste instantie waren we
wat huiverig voor grotere veilingen’, geeft
Jan de Vries van veilingorganisator Diamond
Genetics aan. ‘Er moeten natuurlijk wel voldoende klanten zijn. Maar op de German
Masters Sale hebben we er goede ervaringen mee opgedaan. Zo’n grote veiling zorgt
voor meer mensen in de zaal en geeft meer
sfeer. En er is ook gewoon veel animo momenteel.’
Met name hoogexterieurdieren zijn erg in
trek, merkt De Vries. De veilingorganisatie

speelt op die vraag in met het nieuwe showawardsysteem. ‘Als een dier dat op de veiling wordt gekocht een prijs wint op een
keuring – of het nu regionaal of nationaal is
– loven we een geldbedrag uit. Dat kan
oplopen tot 500 euro als een dier kampioen
wordt op een nationale of internationale
keuring.’
Onder de hamer van veilingmeester Eric
Lievens komen in ieder geval de laatste
embryo’s van oud-Europees kampioene
Decrausaz Iron O’Kalibra met als vader Gold
Chip, Atwood en Armani. Ook dieren met
een hoge index staan in de catalogus, zoals
het Britse kalf Tynevalley Jedi Bambi. De drie
maanden oude Jedidochter stamt uit de

In de NRM-ring verschĳnen drie roodbontgroepen. Twee daarvan maken voor het eerst hun opwachting voor Nederlands
publiek. Dat zĳn Delta Colorado en Jotani, de Jotanzoon uit de
Juliafamilie.

Groep embryodonoren
De dochtergroependemonstratie is in twee blokken verdeeld.
Het eerste blok start om half elf met de groep van AH Vitesse.
Na de pauze komt om twee uur de eerste groep van het tweede
blok de ring in. Dat is overigens geen gewone dochtergroep,
maar een groep door CRV geselecteerde embryodonoren. De
fokkerĳorganisatie heeft voor de groep zes dieren geselecteerd
die op basis van hun genoomfokwaarden tot de hoogste van
hun jaargang hoorden. Ook zĳn hun embryo’s in het Delta
Satelliet-programma benut en zĳn ze ingezet als stiermoeder.

Laatste embryo’s uit O’Kalibra geveild

familie van Goldwyn en scoort 2803 GTPI.
De veiling vindt plaats op vrijdag 30 juni en
start om 17.00 uur.

Bĳna alle koeien in de groep hebben eigenlĳk wel een link
naar actuele fokstieren, vertelt Joost Klein Herenbrink. Hedra
D. Jessi 477 bĳvoorbeeld. De Snowfeverdochter van Eef en
Arjen Vernooĳ uit Schalkwĳk, die een jaar geleden de dochtergroep van haar vader aanvoerde op het CRV-Event, is de moeder van de veelgebruikte genoomstier Delta Jupiler (v. Amigo).
En ook de halfzus van Delta Bookem Danno en de volle zus
van Delta Saxobeat zĳn hopelĳk in Zwolle present. ‘We laten
met deze groep echt de crème de la crème van ons fokprogramma zien. Al is het waarschĳnlĳk wel de minst uniforme
groep van de dag’, zegt Klein Herenbrink met een lach. ‘Maar
dat doen we bewust. Met deze groep willen we de breedte van
het fokprogramma laten zien.’ l
In 2014 trad op de NRM onder meer een groep van HJR Windstar op
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