Verslag dochtergroepen NRM 2017
Op de Nederlandse Rundvee Manifestatie werden dit jaar veertien dochtergroepen getoond van zes
verschillende organisaties. Het betrof zeven vaarzengroepen en zeven groepen met tweedekalfs of oudere
koeien. Alle dochtergroepen werden, naast dat ze in de stand van de betreffende KI organisaties te
bewonderen waren, ook in de ring getoond.
ROODBONT
Delta Colorado (Arrayo x Lawn Boy) – CRV
Het betrof een groep goede vaarzen die soms wat licht aandeden. De dieren toonden wat stijl beenwerk
toonde wat overigens wel goed gebruikt werd en voorzien was van beste klauwen. De uiers waren mooi van
vorm en de achterspenen waren hier en daar nauw geplaatst. De groep toonde veel jeugdigheid en de dieren
mogen het komende jaar wat ‘dieper’ worden.
Jotani (Jotan x Konvoy) – KI Kampen
Deze Jotan-zoon toonde een groep met grote vaarzen die ‘open’ en melktypisch waren. De dieren gingen stuk
voor stuk op hele beste benen en toonden vast aangehechte uiers met wat kortere spenen.
Malando (Gogo x Kian) – KI Samen
Van Malando werd een groep oudere koeien getoond en dit was een fraai gezicht. Het was een groep met
beste boeren koeien die qua hoogtemaat gemiddeld waren maar over voldoende inhoud beschikte en voorzien
waren van beste kruizen.
ZWARTBONT
Delta Bookem Danno (Bookem x Bolton) – CRV
Van Danno werd een vaarzengroep getoond die een goede ontwikkeling in de dieren liet zien maar wel over
wat meer inhoud mochten beschikken. De dieren lijken de producties goed aan te kunnen getuige de conditie
waarin de dieren verkeerden. Danno dochters beschikken over super beenwerk en goede uiers.
Delta G-Force (O Man x O Man) – CRV
Deze groep betrof grote melktyposche koeien met een kleine bemerking op de voorhand (breedte) en
conditiescore. De dieren hadden goede uiers en gingen ook beste benen.
Big Malki (Maik x Jorryn) – KI Samen
Malki toonde een ietwat wisselende groep met malse vaarzen waar het gros van de boeren prima mee uit de
voeten kan. Malki dochters zijn niet de grootste koeien maar wel dieren die goed in elkaar steken met hier en
daar een kleine bemwerking op de kruizen (licht oplopend). De dieren hebben goede uiers en beste beenwerk
(wat goed gebruikt wordt.)
De Su Balisto (Bookem x Watson) – ABS Heemskerk
Ruim ontwikkelde vaarzen die veel openheid vertonen. Punt van aandacht is de conditiescore en de
kruisligging. De dieren hebben goede uiers met hier en daar wat wijders geplaatste spenen (interessant voor
melkrobot gebruikers). De dieren toonden redelijk tot goed beenwerk.
Batenburg Stellando RF (Fidelity x O Man) – CRV
Stellando RF toonde een groep koeien die niet te groot waren, hier en daar wat inhoud mistten. Deze stier is
onovertroffen in beenwerk en het gebruik hiervan, dit was bijzonder goed te noemen. Stellando RF dochters
hebben wat gewone uiers en lijken de productie goed aan te kunnen.
Boss (Bookem x Man-O-Man) – AI Total

Het paradepaardje van AI Total maakte een bijzonder goede indruk. Uiteraard was de bevestiging die we
kregen bij het zien van Nederlandse Boss dochters erg prettig aangezien we samen met u deze stier de
afgelopen jaren meer dan regelmatig hebben ingezet.
Boss toonde een groep best ontwikkelde vaarzen met veel openheid en lengte in het skelet. De dieren hadden
een mooie ribwelving en goede uiers met veel achteruierhoogte. De dieren gingen op hele beste benen wat
goed gebruikt werd. Punt van aandacht is de kruisligging, deze was hier en daar wat oplopend.
AH Vitesse (Gravity x Jardin) – CRV
Van Vitesse werd een groep wat gewonere koeien getoond. De dieren lieten qua frame hier en daar een
steekje vallen maar gemiddeld gezien hadden de dieren redelijk goede uiers. De benen vielen in positieve zin
op, deze zijn best te noemen.
De Su Gillespy (Bolton x Shottle) – ABS Heemskerk
Gillespy toonde een wat wisselende groep met grote melktypische koeien waar de drang om melk te
produceren van afstraalt. De uiers waren goed te noemen maar het beenwerk is een punt van aandacht, deze
was bij sommige dieren matig.
Swissbec Brekem RF (Bookem x Man-O-Man) – Semex
Een groep met zowel rood- als zwartbonte vaarzen werd er van de Brekem RF getoond. De dieren waren goed
ontwikkeld en toonde een passende bespiering / conditiescore. De dieren hadden zeer correcte uiers en goede
benen. Een welkome aanvulling voor het (roodbont-)segment.
Cookiecutter MOM Hunter (Man-O-Man x Shottle) – CRV
Dit betrof een groep grote dieren met veel openheid en inhoud. De benen zijn een punt van aandacht, dit was
bij sommige dieren echt matig. Daarnaast hadden de dieren kwalitatief goede uiers.
Heuvel Bulykin (Lonar x Paramount) – KI Kampen
Bulykin toonde een groep ruim ontwikkelde boerenkoeien die af en toe wat slordig oogde. Wel toonden de
dieren voldoende ruimte in de voorhand met veel inhoud. De uiers leken van een dermate goede kwaliteit dat
ze goed werkbaar zijn en de spenen zijn ietwat kort te noemen. Tot slot gaan de dieren op zeer goed beenwerk
wat goed gebruik wordt.
Bij roodbont maakte Jotani de meeste indruk. Als deze dieren uitdiepen dan kunnen het op latere leeftijd
grote zware melkkoeien worden. Bij zwartbont toonde Danno een groep vaarzen die de producties makkelijk
lijken aan te kunnen. De groep van Boss waren ruim ontwikkelde dieren die veel potentie tonen. Tot slot wil
ik Malki ook nog even noemen. Deze dochtergroep bestond uit dieren die zich het beste laten omschrijven
als ‘no nonsens’ koeien waar de gemiddelde veehouder prima mee uit de voeten kan.
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