Beste leden,
Wanneer deze Rond Roodbont verschijnt, is het inmiddels
oktober. Terugkijkend hebben we een prachtige zomer gehad
zowel voor boeren - burgers en buitenlui. Binnenkort zullen de
eerste dieren al weer naar stal gaan. Vooruit kijkend hopen we
als Stamboek op 26 oktober onze Nationale keuring te houden
in Zwolle. Dit zal weer een groot evenement worden met in
totaal ruim 400 dieren van 8 stamboeken. Ook ons Stamboek
zal weer met ca. 60 dieren aanwezig zijn. Met dit aantal dieren
is het mogelijk om mooie rubrieken te maken. Wie op zo n
keuring algemeen kampioen wordt heeft natuurlijk echt iets in
huis /schuur. Het is zeker de moeite waard om deze
tentoonstelling te bezoeken zowel met als zonder vee. Iedereen
heeft in de vakbladen kunnen lezen dat onze staatssecretaris
Sharon Dijksma van Landbouw een brief naar de Tweede
Kamer gaat sturen over ingrepen bij dieren om zodoende het
welzijn van dieren te verbeteren. Snavelkappen bij pluimvee
maar ook de routinematige keizersnee bij de dikbilrassen
wordt genoemd. Om een algeheel fokverbod te voorkomen is
het Stamboek afgelopen maanden in gesprek geweest met
diverse mensen uit de politieke partijen , standsorganisatie
LTO , KI- organisaties ,slachterijen, vleesverwerkers maar
niet te vergeten een gedeelte van onze VRB fokkers. Op 20
september is er een gesprek geweest met 2 personen van het
Ministerie van EZ afdeling landbouw over deze materie.
Omdat deze beslissing veel vragen oproept zal er op 28
oktober aanstaande een bijeenkomst worden gehouden in het
ZLTO - kantoor in Den Bosch ( zie uitnodiging verder op in
dit blad )om uitleg te geven over de maatregelen die op ons
afkomen en wat wij als fokkers hier aan kunnen gaan doen.
Jullie worden allemaal hiervoor uitgenodigd om als
vleesveehouders er over te discussiëren. Verder wens ik
iedereen een mooie herfst toe met veel gezondheid zowel
persoonlijk als voor het vee. Johan van der Ven, voorzitter
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26 oktober NVM in de IJsselhallen te Zwolle
28 oktober Discussie keizersneden ’s Hertogenbosch.
Uitnodiging fokkers
De discussie over keizersneden bij dubbelgespierde
vleesveerassen is de afgelopen tijd aangescherpt.
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken
stuurt in het najaar van 2013 een brief naar de Kamer
waarin ingrepen aan dieren zoals de keizersnede aan
bod komt. De politiek, maatschappij en dierenorganisaties accepteren niet langer dat kalveren standaard via
een keizersnede geboren worden. Vanwege dit
aangescherpte debat zullen fokkers met een structurele
aanpak moeten komen om keizersneden terug te
brengen tot een niveau dat voor de politiek en
maatschappelijke organisaties acceptabel is. In het
najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 organiseren
wij daarom verschillende bijeenkomsten in het land
over natuurlijk afkalven. In deze bijeenkomsten zullen
de thema’s: urgentie, het fokbeleid, het meten van
bekkenbreedtes, de economische consequenties en
dierwelzijn aan bod komen. Graag nodigen wij u uit
voor de eerste bijeenkomst op: Maandagavond 28
oktober van 20.00-22.00h op de Onderwijsboulevard
225 te ’s-Hertogenbosch (ZLTO gebouw). Tijdens
deze bijeenkomst zal de urgentie rondom het natuurlijk
afkalven besproken worden. Meldt u aan voor deze
bijeenkomst door een email te sturen naar
natuurlijkafkalven@schuttelaar.nl. Zou u bij uw
aanmelding kunnen aangeven of u van het Stamboek
Belgisch Wit Blauw of het Stamboek Verbeterd
Roodbont bent? U ontvangt dan een bevestigingsmail
met verdere informatie. Graag hopen wij u te zien!
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Project Natuurlijk Luxe

Linda van de Flevohof met natuurlijk geboren kalf Debbie van de Flevohof

Diverse embryo’s te koop o.a. uit de volgende
geselecteerde combinaties:
Donor Linda van de Flevohof (AV 89 punten)
Vader: Carlo 3 van Brandevoort, moeder: Maartje van de
Flevohof
Embryo’s van de volgende stieren:
 Carlo van ’t Veerhuis
 Romeo van Pesaken
 Big Ben
 Chardon
 Nico Ben
Prijs: € 275,00 per stuk
Tevens embryo’s uit de combinatie
Vera van de Flevohof x Carlo 3 van Brandevoort.
Info of bestellen: G.J. Keijl
Noorderbaan 81, 8256 PP Biddinghuizen
Tel. 0321-333 333 Mob. 06-53 111 222
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Preferente Stammoeders
De koeien, die buitengewoon goede fokprestaties hebben
geleverd kunnen in aanmerking komen voor het predicaat
Preferente Stammoeder. Dit is het geval als er drie of meer
directe nakomelingen door de inspecteur gekeurd zijn met AB
85 punten of meer voor totaal exterieur. In de afgelopen
periode is het predicaat toegekend aan de volgende koeien.

RENATE 8
473707909
Met 3 dochters

(V. Egon 5AZ)

naam
levensnr
A.V.
Prinses
545300041 ab88
Rixt
610500071 ab88
Tinkerbell
610500103 ab88
Fokker: W. v d Linden, Tienhoven
Eigenaar: K. Tigchelaar, Wirdum

geboren
vader
10-11-2008 Geurt vd L
20-2- 2010 Carlo v’t V
18-3-2011 Tom v’t V

VERA van de FLEVOHOF 469477726 (V. Graaf Charlon)
Met 1 zoon en 3 dochters
naam
levensnr
A.V. geboren
vader
Martijn vd Flevohof 485077890 ab85 14-4-2009Carlo 3 v B
Daphne vd Flevohof 527478041 ab87 15-9-2011Carlo 3 v B
Roza vd Flevohof 745478081 ab86 21-12-2011Carlo 3 vB
Sara vd Flevohof 745478106 ab87 16-1-2012 Big Ben
Fokker-eig.: G. J. Keijl, Biddinghuizen
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JACQUELIEN 3AZ
met 1 zoon en 2 dochters

367734668 (V. Jacobar 28AZ)

naam
levensnr
A.V. geboren
vader
Jacelien 25AZ 472140569 a91 20-3-2007Jochem10AZ
PietAZ
472141050 ab88 5-3-2008 Jochem10AZ
Jaquelien 26AZ 474766475 ab85 23-5-2011 Romeo
Fokker-eig.: Mts. van Abeelen - Zoontjes, Dorst

VREDENBURG GITTA 357761377 (V. Donald v
Vredenburg)
met 2 zoons en 1 dochter
naam
levensnr
A.V.
Lauritz v Vr. 490018215 a 90
Marinus v Vr. 498818749 ab89
Vr. Priscilla 543821913 ab89
Fokker-eig.: J. te Riele, Vaassen

geboren
vader
1-8-2007
Hein v V.
29-9-2008
Ahrend
28-11-2010 Tom v ‘t V.

CAROLA 47

(V. Joris)

385588379

met 3 dochters
naam
levensnr
A.V. geboren
Carola 48
385588449 ab87 17-10-2007
Carola 49
469191181 ab85 12-12-2008
Coba 1AZ
474766468 ab87 22-5-2011
Fokker: J.M. Scheffers, Oisterwijk
Eig.: Mts. van Abeelen-Zoontjes, Dorst
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vader
Romeo
Romeo
Kobus

Ik kreeg de pen door van Marc Kouwenberg uit Veldhoven.
Mijn naam is Dré Emonts en 1961 geboren in het dorpje Neer
in midden Limburg. Mijn ouders hadden vroeger een gemengd
bedrijf varkens, kippen, koeien en 25 hectare akkerbouw. In
die tijd hadden wij 20 stamboek MRIJ koeien voor de melk. In
1975 zijn we gestopt met melken en zijn toen vleesvee gaan
fokken. De zware MRIJ koeien werden geïnsemineerd van
Piemontese stier Utente. De kalveren waren goed maar
werden alsnog verkocht. Omdat in Limburg veel met BWB ras
werd gefokt, zijn wij daar ook mee begonnen. Dat hebben we
twee jaar gedaan en zijn toen met verbeterd roodbonte stieren
gaanfokken. De mooie rode kleur en de fijnheid van vlees en
botten gaf de doorslag. De kilo's waren wel wat minder dan
die van het BWB ras. In die tijd hadden we een eigen slager.
De slager had alle lof over de vleeskwaliteit van deze dieren.
Vlees werd duur betaald. De eerste verbeterd roodbonte stier
waarmee werd gefokt was Bas. Deze stier fokte kleine luxe
kalveren met een witkop. De witkop zat na vele jaren nog in
de genen. Toen kwam Hoss2 aan de beurt. Deze stier fokte
zeer zware kalveren en veel maat. Vanaf 1981 werd er ook
deelgenomen aan de Paasveetentoonstelling in Beek Limburg.
Daar kwamen alleen maar dieren van BWB ras. Maar de
roodbonte met zijn fijnheid en kwaliteit kon de concurrentie
goed aan. Toen het stamboek werd opgericht en de stieren
beter werden geselecteerd, kwam er veel vooruitgang met het
beenwerk en het geboortegewicht. In die periode hadden mijn
vader en ik ± 25 stuks vee. Er werd alleen maar met KI stieren
gefokt. Enkele toppers waren Hendrik van Hermus, Donald
van Zeeduin, Bertus2 en niet te vergeten Beaujolais 3. Ook
de Vlaams rode stier Ekimos van het Zwaluwnest kwam goed
van pas, voor de witte Beaujolais 3 nakomelingen. Deze stier
fokte zeer mooie kalveren met breedte en maat. Maar ook
veel eenkleurig rood maar tevens een goede bloedververser.
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De laatste vijf jaar is de veestapel flink gekrompen. Dit komt
omdat ik het druk heb met mijn werk. Ik werk bij een
veredeling-bedrijf in groentezaden in Nunhem. Op dit moment
heb ik nog één koe en twee vaarskalveren van Red Bill 3 en de
ouwe topper Wilbert. Red Bill 3 fokt zeer uniform een fijn
beenwerk en luxe. Ook Egon 5 is een prima stier, vererfd veel
maat en lengte. De koeien kunnen extreem zwaar worden met
iets minder luxe. Ik wil het nu afsluiten en mijn collega's
fokkers veel succes toe wensen met hun bedrijf en hobby.
Ik geef de pen door aan de fam. Boosten uit Schimmert.

De dames tevreden op stal bij Dre Emonts.

Advertentie
Te koop aangeboden: guste en drachtige koeien en stieren
van verschillende leeftijden voor fokkerij of mesterij.
Th. v.d. Burg, Tel: 06-512.326.41
8

Keuring te Enter
Gelukkig was het afgelopen zaterdag 1 augustus schitterend
weer tijdens de jaarlijkse, open lucht vleesvee keuring in
Enter! Uiteraard waren wij met diverse keurmeesters van het
VRB ras van de partij. Deze dag werden er ook blonde
d’Aquitaine en Piemonteses gekeurd. Van het VRB ras werden
er zo’n 50 runderen gekeurd. Vanwege de hitte hielden wij het
tempo van er die dag wel een beetje in, zodat het geen
uitputtingsslag werd voor de runderen. De eerste rubriek die
aan de beurt kwam waren de mini’s vrouwelijk van 0 tot 4
maanden. Er waren 5 runderen in deze categorie. Van familie
Rozendaal werd Laura 2 een groot, super luxe en best
ontwikkeld kalf gekozen tot beste rund in deze categorie.
De tweede rubriek was vrouwelijk 4 tot 8 maanden. Zes
runderen streden om de eerste titel. Sienetta van K. Tigchelaar
kreeg deze toebedeeld, haar sterke benen waren hiervoor
doorslaggevend. Rubriek nummer 3, vrouwelijk van 8 tot 12
maanden. Ook hiervoor weer genoeg animo, vier runderen die
gekeurd moesten worden. Thea 29 van J.J. Verstappen werd
eerste, ze blonk uit met haar sterke benen, daarnaast was ze
lang en luxe. Vrouwelijk 12 tot 15 maanden, de vierde
categorie werd gewonnen door Van Volenbeek Lativa 31,
eigenaar Rozendaals Rozé, Putten. Lavita viel op door haar
soepelheid, mooie gang en sterke benen c.q. klauwen. De
vijfde categorie, vrouwelijk 15 tot 18 maanden werd
gewonnen door Van Volenbeek Laura 1, eigenaar Rozendaal.
Laura streed met nog 6 andere runderen voor deze titel. Zij
kon er met de eer vandoor vanwege haar mooie lijnen en
correcte beenwerk. Nummer zes, vrouwelijk 18 tot 24
maanden. Drie dieren, deze reeks werd gewonnen door Sara
v.d. Flevohof, eigenaar W. Keijl. Sara was groot en compleet.
Reeks nummer zeven, vrouwelijk van 2 tot 4 jaar. Gekeurd
werden 5 runderen. Tinkerbell van K. Tigchelaar sprong eruit.
Een hele mooie koe, sterke benen, mooie bovenbouw,
compleet. Nummer 2 in deze categorie werd Daantje 28,
eigenaar Rozendaal.
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Categorie 8, vrouwelijk ouder dan 4 jaar. In deze reeks waren
4 dieren om te keuren. Knedo Susan werd eerste van
Knedostables Knetermann. Susan had een beste bespiering en
prima benen. Nummer 2 werd Wijsjev7106 van R. de Smit.
Wijsje was superfijn en beste achterbenen. De negende rubriek
die aan de beurt kwam waren de mini’s mannelijk van 0 tot 4
maanden. Er waren 2 runderen in deze categorie. Van familie
A. Luyben werd Willem een super luxe kalf met sterk
beenwerk gekozen tot het beste rund.

(Willem)
De tiende rubriek was mannelijk 4 tot 8 maanden. Vijf
runderen streden om de eerste titel. Vreugdenhoeve van T.
Vreugdenhil kreeg deze titel toebedeeld vanwege zijn goede
ontwikkeling, sterke benen en strakke bovenbouw. Op de
tweede plaats eindigde Dekrart van v.o.f. Nieuwenhuis.
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Rubriek nummer elf, mannelijk van 1 tot 2 jaar. Drie runderen
die gekeurd moesten worden. Dododido van v.o.f.
Nieuwenhuis . Dododido was super gespierd en super luxe.
Er zijn drie zoogstellen in rubriek twaalf. Het stel wat als beste
uit de stal kwam Laura met het kalf Laura 2 van de
Rozendaals’. Moeder en dochter waren een schitterende
combinatie, gewoon compleet samen. De dertiende categorie
betreft de bedrijfsgroepen. Hier doen 5 groepen aan mee.
Onderstaand treft u de deelnemers aan met de winnende
deelnemer bovenaan. 1. Rozendaal, 2. Vreugdenhil, 3. Keijl,
4. Tigchelaar en 5. Luyben.
De afstammelingen van één stier minimaal 3 stuks, categorie
nummer 14. De afstammelingen van Noek van Vredenburg,
eigenaar Rozendaal wonnen het van Jacob 2 W, eigenaar
Luyben. De kalfjes van Noek vormen een mooie, uniforme
groep.

Vreugdenhoeve, eigenaar, T. Vreugdenhil.
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Kampioenen:
< 1 jaar mannelijk ; gewonnen door Vreugenhoeve, eigenaar
Vreugdenhil
>1 jaar < 2 jaar mannelijk; prijswinnaar Dododido van v.o.f.
Nieuwenhuis
Reservekampioen 1 tot 2 jaar, Maarten van de oude Smitse
van de Smit.
Mister toekomst is geworden Vreugdenhoeve van
Vreugdenhil.
Kampioenen:
Mini’s vrouwelijk ; gewonnen Laura 2 van Volenbeek,
eigenaar Rozendaal
< 1 jaar vrouwelijk; gewonnen door Sienetta van K.
Tigchelaar
> 1 jaar < 2 jaar vrouwelijk; Van Volenbeek Lativa 31
eigenaar Rozendaal
> 2 jaar vrouwelijk . Tinkerbel van K. Tigchelaar
Miss toekomst is geworden Van Volenbeek Lativa 31
eigenaar Rozendaal

Tinkerbell,v. Tom van ’t Veerhuis, eigenaar K. Tigchelaar
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Miss Toekomst, Van Volenbeek Lativa 31, eigenaar Van
Volenbeek Rosé’s, vader Noek van Vredenburg.

Opvallende verschijning, Sienetta, vader Tom van het
Veerhuis van Klaas Tigchelaar
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Open dag bij Bunt in Dronten
Op 31 augustus waren met een mooi gedeelte van de leden
aanwezig op het bedrijf van A. van de Bunt voor de jaarlijkse
stamboek BBQ. Het is echt altijd weer een gezellig weerzien
van collega’s. Ok, op keuringen zien we elkaar ook maar dan
zijn we allemaal druk en misschien wel een beetje gespannen
om de dieren er om zijn allerbest te kunnen presenteren. Een
lekker rustig gesprek over andere zaken dan dieren vindt er
dan meestal niet plaats. Ik wil als allereerst een compliment
maken voor ons Belgische lid, de heer Buyse. Als we 1 lid
hebben die er echt veel moeite voor doet om zo vaak mogelijk
aanwezig te zijn, dan is hij het wel. Tekenend voor het
enthousiasme. Maar nu weer even terug waarvoor we eigenlijk
naar Bunt zijn geweest,… koeien kijken en kletsen. Aalt heeft
recentelijk het bedrijf overgenomen van zijn vader. Hij heeft
hiervoor een v.o.f. met zijn broer en hier zien we dus ook een
niet alledaagse combinatie. Zijn broer bemoeit zich niet met de
koeien, en Aalt niet met het bouwbedrijf (ZZP) van zijn broer.

KI –stier Milan, één van de blikvangers op het bedrijf.
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Er is een uitgebreid machinepark aanwezig waardoor Bunt al
het landwerk zelf verricht en ook wel loonwerk doet en met
name druk is in de strohandel.
De dieren, MRIJ met Montbeliarde, Fleckvieh en ook zeker
verbeterd Roodbont bloed, worden in een aanbindstal
gehouden en staan het jaarrond op stal. De reden hiervoor is
vooral een bedrijfseconomische. De dieren deden het gewoon
minder goed buiten. Naast de melkveetak die zich kenmerkt
door gemiddelde producties maar hoge gehalten worden er
koeien afgemest. Enkele op de huislocatie maar de meesten,
30 stuks staan op de locatie bij vader enkele kilometers verder
op. Er worden verbeterd roodbonte afgemest maar het
merendeel is Belgisch Wit Blauw. Dit vanwege de betere
beschikbaarheid maar ook de hogere eindgewichten. Elke
slager heeft zijn eigen voorkeur en door twee rassen te mesten
kan zo goed mogelijk aan de wensen van de slagers voldaan
worden. De koeien, circa 50% dikbil, kalven bijna allemaal via
de natuurlijke weg. Dit gaat lang niet altijd ten koste van de
bespiering want een mooi hokje kalveren kreeg mening
geïnteresseerde blik maar deze dieren vertonen natuurlijk niet
het ultieme showtype. Aalt verkoopt ook wel vaarskalfjes die
meer dan 75% dikbil bloedvoering hebben. De dieren die voor
vervanging van de melkveestapel dienen worden bij een
andere veehouder in de zomer ondergebracht en lopen buiten.
De reden hiervoor is de beperkte beschikbaarheid van grond
op de thuislocatie. Door de dieren elders in te scharen wordt
voldaan aan de mestwetgeving. Gronden in de buurt kopen is
met de huidige prijsvorming van grond niet rendabel. Zo
rondlopend en pratend met Aalt ben ik onder de indruk van het
nette bedrijf en zo zien we maar weer dat dikbillen ook
waardevol zijn als kruising. Het levert een meerwaarde op
voor melkveehouders. Ook de niet alledaagse samenwerking
maken dit een mooi en “ander” bedrijf wat we gewend zijn.
Ik denk dat we als stamboek weer een erg leuke en gezellige
dag hebben gehad. Waarbij de BBQ goed benut is. Ik wil Aalt
Bunt bedanken voor de gastvrijheid en de leuke dag.
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Westerkamp, hoofd toezicht BBQ, dank voor de foto Marnix!

Christine,

eigenaar

Petersen,
16

Kampioene

te

Stroe.

De Top van 2013
W. v d Mheen, Hoevelaken
Ivanette
436057139
Wijsje 7106 486471062
Josefine 5
486171597
Charlotte 5 891972949
Wijsje 7303 891973036
Jaantje 7312 891973120
Hobbie 179 486171458
Louise 5
486171489
Annie 119
486371337
Annie 127
537573200
Hobbie 201 891972730
Leonie 19
891973098
Gr. Rassert 45 897782490

a91
a90
ab89
ab89
ab89
ab88
ab87
ab87
ab87
ab87
ab87
ab87
ab87

J. Verstappen, Dedemsvaart
Theo’s José 1 527867821 ab87

Bas v ’t Veerhuis
Remco
Remco
Remco
Gr. Rassert
Gr. Rassert
Romeo
Remco
Carlo 2
Jacobar 6AZ
Remco
Menno 14
Remco

Theo AZ

Ivanette, hoogstgepunte koe van 2013.
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G. Meijers, Loosdrecht
Micky 1
584196232

ab88

Tom v ‘t Veerhuis

H.K.J. v d Noort, Ommeren
Willene
472770188 ab87
Carline
534075859 ab87

Tom v ’t Veerhuis

Mts. Kruithof-Kleene, Blankenham
Marga 52
487866447 a90
Wolter vd Valkenweide
Roos 3
533266786 a90
Gamin des 3 Frontieres
J. Wittingen, Oosterwolde
Dian 9
938395283 ab87

Silvester

K. Tigchelaar, Wirdum
Rixt
610500071
Marije
610500095
Tinkerbell
610500103

Carlo v ‘t Veerhuis
Romeo
Tom v ’t Veerhuis

ab88
ab88
ab88

Remco, (v. Peter), vader van veel hoog gepunte koeien bij
W. van der Mheen.
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Vleesindexen van in Nederland gebruikte stieren.
Berekening augustus 2013
Overzicht stieren Verbeterd Roodbont Vleesras
Theodorus v Rozenhof
Graaf Charlon
Jacob’s Juweel
Geurt v d Lingenhof
Tom v ‘t Veerhuis

144
143
141
140
138

Sjoerd
Egon 5AZ
Red Bill 3
Jacobar 28AZ
Wilbert
Ernst v d Westhoeve

137
137
135
134
134
134

Hugo
Herman
Carlo v ’t Veerhuis
Dagobert
Romeo
Mina’s Roland

132
131
130
129
127
127

De Vleesindex geeft de vererving van stieren op het
gebied van de geschiktheid voor vleesproductie aan. Het
rasgemiddelde van het Verbeterd Roodbont is bepaald op 133.
Nieuwe stieren in dit overzicht zijn Herman en Dagobert. Het
aantal nakomelingen wat van deze stieren is geslacht, is nog
klein, dus nog voorzichtig zijn met de conclusies.
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Theodorus van Rozenhof, stier met de beste vleesindex.

Graaf Charlon, de oude meester, de stier met waarschijnlijk de
meeste invloed in ons stamboek de laatste 10 jaar, doet nog
steeds goed mee qua index. Mijn favoriete KI –stier.
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