FAVORIETE STIERMOEDER ARJEN VERNOOIJ

‘Riana heeft

eigenlijk alles’

Paspoort Delta Riana
naam Delta Riana
afstamming Nelson x Bolton
koefamilie Remarlinda
totaal exterieur 89 punten
huidige levensprod. 67.521 4,02 3,75 lw 112
fokwaarde 170 NVI en 112 exterieur
aantal vrouwelijke nakomelingen 12
stiermoeder van Delta Rianto (v. Lendor)

Met de hoogste lactatiewaarde van het koppel, de potentie om
excellent te worden en een aansprekend gebruiksgemak heeft
Delta Riana zich tot stalfavoriet van melkveehouder Arjen Vernooij
ontpopt. ‘Het is alleen jammer dat ze niet zo geweldig spoelde.’

Arjen Vernooij met zijn favoriete
stiermoeder Delta Riana (v. Nelson)
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Remarlinda
(v. Jocko Besne)
Etazon Renate
(v. O Man)
Delta Atlantic
(v. Ramos)
Delta Bookem Danno
(v. Bookem)

Delta Riant
(v. Bolton)
Delta Riana
(v. Nelson)

Delta Titanium
(v. Ramos)
Delta Saxobeat
(v. Epic)

Delta Rianto
(v. Lendor)

O

ver de vraag of Arjen Vernooij uit Schalkwijk
wat wil vertellen over zijn favoriete stiermoeder
hoeft hij niet lang na te denken. Hoewel het
Delta-testbedrijf een smeltkroes van bekende, internationale koefamilies en invloedrijke stiermoeders is, springt
er voor hem één koe overduidelijk uit. ‘Hoewel ik niet op
exterieur fok, selecteer ik er wel op en word ik blij van
een koe die wat extra’s heeft. Toen Riana als drachtige
pink vanaf het donorstation in Terwispel hier aankwam,
zag ik dat extra’s direct in haar’, begint Arjen Vernooij
enthousiast te vertellen. ‘Ze was hoogbenig en luxe met
een fraaie voorhand en heel beste benen. Maar met de
onbekende Nelson als vader was ze op dat moment als
stiermoeder niet het meest “hot”.’
Riana was als vaars nog wat gesloten gebouwd en voorzien van een compacte uier, wat haar 87 punten voor
totaal exterieur opleverde. De vaars ging in melkproductie rustig van start, maar was wel persistent. Het leverde
uiteindelijk een 305 dagenlijst van ruim 9000 kg melk
met 3,73% eiwit op. ‘In de loop van haar vaarzenlijst nam
de foktechnische belangstelling weer toe. Nelson kwam
nadrukkelijker in de belangstelling vanwege zijn vader
Gibor en de Remarlindafamilie had met Riana’s halfbroer
Danno een nieuwe hoge stier voortgebracht’, vertelt
Vernooij. Ook Riana werd daardoor weer gespoeld,
onder andere met Finder.

Reservekampioene in Houten
Als tweedekalfskoe ontwikkelde Riana zich meer en meer
als favoriet van Vernooij. ‘Ik word wel blij van een koe die
bijna 5000 liter melk stijgt van vaars naar tweedekalfs.
Daarnaast werd ze opener en dieper en kreeg ze een imponerende uier. Het is een koe die je altijd even zoekt als
je langs het koppel loopt. Ze heeft echt wat extra’s.’ In
deze tweede lijst werd haar exterieurscore verhoogd naar
89 punten en sleepte ze de reservetitel in de middenklasse binnen tijdens de Utrechtse provinciale wintershow in
Houten. Inmiddels is Riana vierdekalfs en heeft ze zich
doorontwikkeld tot een diepgeribde en imponerend geuierde koe. Met een geschatte lijst van 16.075 kg melk met
3,62% eiwit is ze op dit moment de hoogste productiekoe
bij Vernooij. ‘Ze is zonder twijfel mijn favoriet. Riana
heeft eigenlijk alles. Ze is fraai en produceert zo ontzettend makkelijk. Je ziet deze hoge lijst totaal niet aan haar
af. Ook het eiwitpercentage spreekt natuurlijk aan en ik
kan me niet herinneren dat ik haar ooit tegen iets als
mastitis heb moeten behandelen’, vertelt Vernooij. ‘Ook
in de omgang is Riana een fijne koe. Onze dochter van

acht kan haar zo aan de halter meenemen, maar in de
stal staat Riana haar mannetje wel en gaat ze recht op
haar doel af.’
Een nadeel van Riana kan de Utrechtse melkveehouder
nog wel bedenken. ‘Ze spoelt niet best. De meeste spoelingen en ivp-sessies leverden maar enkele embryo’s op. De
kwaliteit van de koe verdient eigenlijk meer nafok.’
Toch heeft Vernooij wel wat dieren in de stal lopen die
terugvoeren op Riana. Zo ook de beste vaars van dit moment: Hedra Remarlinda 1120 (v. Lendor). Via een Finderdochter, die tijdens de NRM tot de fraaiste van de dochtergroep van Finder werd uitgeroepen, heeft ze Riana als
oma. Remarlinda 1120 is als vaars ingeschreven met 88
punten en staat voorspeld op ruim 10.000 kg melk met
3,90% eiwit. ‘De laatste mpr had ze nog meer dan 40 liter
melk met meer dan 4 procent eiwit. Er zijn niet veel koeien, laat staan vaarzen, die dat halen. Mocht CRV niet met
haar aan de slag gaan, dan spoel ik haar misschien wel
een keer voor mezelf.’

Roodbonte nakomelingen
De Remarlindafamilie achter Riana is ook de favoriete
koefamilie van Vernooij. En dat te midden van andere
invloedrijke geslachten zoals de Rita’s, Sneekers, Jankes,
Alumettes en Lou Etta’s. ‘De Remarlinda’s produceren
altijd goed, hebben hoge eiwitpercentages en er zit nooit
een echte misser tussen.’
Rechtstreeks uit Riana heeft één stier een plek op de stierenkaart gehad. Rianto (v. Lendor) is beschikbaar geweest
als genoomstier. Inmiddels is ook de derde generatie uit
Riana alweer in beeld bij foktechnici. ‘Een Riverboydochter uit Riana hebben we verkocht, maar daaruit hebben
we een dochter van Goal die in twee spoelingen veertig
embryo’s van Pitcher en Powernap heeft geproduceerd.
Daarvan zijn binnen het Delta-programma hoge roodbonte nakomelingen geboren.’
Delta Riana heeft de teller inmiddels op ruim 67.000 kg
melk staan. ‘Zonder bijzonderheden kan ze nog wel even
mee. Als kleindochter van Gibor verwacht je dat ook. Vier
van de zes Gibordochters hebben hier de honderd ton
gehaald. Daarnaast zit er via Nelson een aantal keer
Sunny Boy in de pedigree. Dat is een verzekering voor
persistentie, productie en een lang en fraai gebouwd
skelet. Misschien had ik Riana toen ze onlangs opnieuw
is gefotografeerd, nog wel voor excellent moeten laten
zien’, vertelt Vernooij over de koe, die onverstoorbaar
blijft doorvreten. ‘Ik vind eigenlijk dat ze wel de potentie
van een excellente koe heeft.’ l
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