
KI Greifenberg nodigde onlangs vertegenwoordigers uit diverse landen uit om dochters van de 

stieren Jaguar en Prinz te bekijken. Begonnen werd op het KI station waar beide stieren zelf een 

prima indruk achterlieten. Ook de dochters op de verschillende bedrijven zorgden voor een 

positieve indruk van beide stieren. 

 

Bij elkaar werden 8 melkgevende  dochters getoond van Jaguar (Juleng x Huray). Ze laten zich het 

best omschrijven als krachtige vaarzen met goede conditie, prima kruizen en hele beste uiers. De 

vaarzen bezaten veel kracht en genoeg breedte in het front en bij genoeg diepte in de middenhand 

waren de kruizen goed geconstrueerd. Enkele mochten misschien iets opener maar helling, 

draaierpositie en zitbeen breedte was doorgaans goed.    

 

 

Jaguar laat in zijn verervingsbeeld  zien voortreffelijke uiers te fokken en dat werd ruimschoots 

bevestigd. De vooruiers zijn zeer goed aangehecht, hebben een mooie textuur en speenvorm en 

plaatsing zijn zeer goed. De achteruiers zijn goed aangehecht, wisselden wat in de breedte maar 

steevast voorzien van een goede ophangband. De Jaguars stappen sterk op beenwerk met bot, goede 

koten en prima klauwen.  

 
 

 Op het fokbedrijf van Jaguar bij familie Ostenried werden 8 pinken van Jaguar getoond die eveneens 

in bouw konden overtuigen met hun kracht.  Jaguar lijkt geschikt voor de kruising op fijne 

melktypische open Holstein koeien die het aan kracht ontbreekt  en die in uier en benen gezonder en 

sterker kunnen. Ook in een driewegkruising met Jersey kan hij prima werken.  

 

 

  



Prinz (Preset x Hucos)  is gefokt bij familie Schwayer en ook dit fokbedrijf werd bezocht. Zijn moeder  

Rikone maakte drachtig van haar 7e kalf veel indruk met haar diepte, breedte en goede uier.  Ook 

enkele halfzussen werden getoond en helemaal indrukwekkend was het feit dat op bedrijf 8 Prinz 

vaarzen werden getoond.  Zij sloten de dag fantastisch goed af. De 10 bekeken Prinz dochters waren 

goed ontwikkeld en met name in frame imponerend: goed ontwikkeld, een kaarsrechte bovenbouw 

en goede hellende kruizen en veel capaciteit.   

                                           

Foto’s boven: Prinz dochters en familie bij familie Schwayer 

Prinz lijkt een hele goede benen stier te worden getuige de extreem harde, iets steilere benen  met 

zeer goede klauwen en koten die zijn dochters lieten zien. Hoewel Prinz met Preset en Hucos op 

papier geen uierstier in de dop lijkt waren de uiers zeker functioneel en beter als verwacht.  Ze waren 

hoog aangehecht met een ophangband die iets wisselde . De vooruiers waren voldoende vast 

aangehecht. Het aandachtspunt lijkt wat in de speenplaatsing te liggen: zowel voor als achter waren 

de iets langere spenen wijder geplaatst.  We zijn benieuwd naar de ontwikkeling van Prinz, mede 

gezien zijn mooie outcrossafstamming!  

 

Prinz dochter Buche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGI Bedankt KI Greifenberg en Spermex voor de uitnodiging en organisatie van deze zeer 

geslaagde en informatieve tour!  


