
 1 

Jaargang 21,   nr. 3                 herfst 2014

  

Samenstelling  van  het  Bestuur 
                  
Voorzitter 

Joh. van der Ven                       Wijk en Aalburg    06-51138432 

Vice-voorzitter 

J. van Termeij              Alphen aan den Rijn 

                                                                                 06-29077787 

Secretaris  

M. van Beukelen-van der Moolen  Pesse                0528-241799 

 

Peningmeester  

J. Berg  Voorschoten           071-5613456 

 

Leden Bestuur: 

M. de Geus   Driehuizen     06-20172081 

E. Rozendaal   Putten      0341-353039 

A. van de Bunt                           Dronten                 06-52410288                                                                                    

 

Foktechnische Commissie 

K. Tighelaar                              Wirdum                  058-2550950 

J. van Beukelen                         Pesse                      06-18421299 

 

Inspecteur 

A. van Gent                              Overberg                 0343-481496  

 

Secretariaat en opgave voor de website: 
Marga van Beukelen 

Kraloërweg 11, 7933 TA   Pesse 

e-mail: beuke615@planet.nl 

 

website :  www.verbeterd-roodbont-vleesvee.nl 

 

Redactie Rond Roodbont: 

Ivan Hoekman Zalk 038-3636444 

                                                                           06-22438019 

I.hoekman@live.nl 

 

mailto:beuke615@planet.nl
http://www.verbeterd-roodbont-vleesras.nl/


 2 

 

Actualiteiten /Kalender 
 

AGENDA:  

 

 25 oktober, keuring te Putten  

  

 

Oproep: gebruikt u als lid regelmatig uw email? Zou u dan zo 

vriendelijk willen zijn om uw emailadres door te geven aan het 

secretariaat (beuke615@planet.nl) zodat wij als vereniging 

flink  op portokosten kunnen besparen. Bij voorbaat dank voor 

uw medewerking! 

 

Verslag van de stamboekkeuring te Enter 31-07-2014 
Het was op 31 juli echt “Enter” weer. Zonovergoten en net 

niet te warm, zodat het voor mens en dier goed te doen was op 

de parkeerplaats naast de R.K. kerk. Ook de belangstelling 

was zodanig dat de sfeer ook traditioneel goed was met 

behoorlijk wat vakgenoten en veel toeristen. Door de zeer 

goede manier waarop de dieren gepresenteerd werden, was de 

uitstraling van de sector naar de burger ook weer van hoog 

niveau. En “last but not least”, de kwaliteit van de verbeterd 

roodbonten was best en verschillende rubrieken gaven zo‟n 

mooie opstelling te zien dat we konden zeggen: “Hier doen we 

het voor”. 

Als grootste inzender willen we hier graag even Theo 

Veerman, of liever gezegd de familie Veerman, in het zonnetje 

zetten. Niet alleen omdat ze 14 dieren meebrachten en niet 

alleen omdat al die 14 dieren voorbeeldig getoiletteerd waren, 

maar ook omdat alle dieren niet alleen individueel 

voorgebracht werden,  maar ook omdat ze ongeveer allemaal 

ook in groter of kleiner groepsverband meerdere keren 

gepresenteerd werden. Ik denk terug aan wat mijn voorganger 

bij het NRS vaak zei: “Als je een collectie wilt opstellen en je 

mist er nog één, dan vind je die laatste ook.” Nou had hij af en 
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toe wel eens sterke uitspraken, maar ik denk dat Theo ook van 

datzelfde principe uitgaat.  

 

Afdeling mannelijk 
Bij de mini‟s deden 2 wat verschillende dieren mee. Voorop 

Top Jan v.d. Jacobushoeve (Jan x Jop) van Mts. v. Abeelen. 

Een superfijn kalf, dat met name in de benen beter was dan 

Arie van Halfweg (Rambo v. Vredenburg x Tom van het 

Veerhuis) van Theo Veerman, die het weer won in 

ontwikkeling. In de volgende rubriek (3-8 maanden) waren het  

respectievelijk Jack v. Halfweg (Rambo v. Vredenburg x 

Patamon v. Knedo) van Veerman, Stijn (Leijenhorst 149 x 

Marco v.‟t Veerhuis) van Johan v.d. Ven en Japio v. Halfweg 

(Rambo x Frans) van Veerman, die in deze volgorde geplaatst 

werden. Jack v. Halfweg liep er wat uit met zijn fraaie type en 

extra bespierde achterhand. In de volgende rubriek trad als 

solist op Nico v.d. Oude Smitse (Patamon v. Knedo x Tom v.‟t 

Veerhuis) van Roel de Smit. Deze best bespierde sterke stier 

van 11 maanden legde vrij gemakkelijk beslag op de titel 

Mister Toekomst. 

2 stieren, ouder dan 2 jaar, waren de blikvangers in de 

mannelijke afdeling. En die kwalificatie gold dan met name 

Jacqueline‟s Top Job (Jop x Karel 1 AZ), nu in eigendom van 

Johan v.d. Ven. Uitgesproken fraai bespierd en jeugdig van 

type met gaaf, goed gebruikt beenwerk. 

Van zijn concurrent Vredenburgh Rambo (Diabolo x Ricardo) 

van Theo Veerman kunnen we zeggen, dat hij meer de 

klassieke richting vertegenwoordigde, best bespierd en wat 

kortbenig. 

Vrouwelijk 4-8 maanden 
In deze rubriek won met gemak Roelien (Tom v.‟t Veerhuis x 

Romeo v. Pesaken) van Klaas Tigchelaar. Ze was keihard en 

super jeugdig en gebruikte haar gave benen best. Ze kon nog 

iets meer rondingen laten zien, maar vooral door haar correcte 

bouw won ze ook nog de titel Miss Toekomst. Ze werd 

gevolgd door Kyra v. Halfweg (Tom v.‟t Veerhuis x Carlo 3 v. 
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Brandevoort) van Theo Veerman. Kyra was iets minder 

jeugdig, maar wel rastypisch. 

Vrouwelijk 12-18 maanden 
Dit was een uitgesproken mooie rubriek met 6 deelneemsters. 

Aan kop op plaats 1 en 2 gingen 2 halfzusjes uit de stal van 

Johan v.d. Ven. Dochters van Jacqueline‟s Top Job Ingrid 18 

(m.v. Egon 5) had nog iets meer jeugd en hardheid dan Ingrid 

17 (m.v. Tom v.‟t Veerhuis), maar ze vormden samen een 

uitgesproken fraai kopduo. Op de derde plaats mocht zich 

opstellen Eefje (… x Chris) van VOF Nieuwenhuis, die bij 

nader inzien meer jeugd liet zien dan de als vierde geplaatste 

Sienetta (Tom v.‟t Veerhuis x Romeo v. Pesaken) van Klaas 

Tigchelaar. Rubrieken van deze omvang zijn het mooist om te 

keuren. Je kunt er meer lijn in leggen. 

Vrouwelijk 3-4 jaar 
3 deelneemsters met een mooie rastypische, normaal 

ontwikkelde koe op de eerste plaats: Marije (Romeo v. 

Pesaken x Geurt v.d. Lingenhof) van Klaas Tigchelaar. 

Gevolgd door Ingrid 14 (Egon 5 x Hein v. Vredenburg) van 

Johan v.d. Ven en Silvia v. Halfweg (Tom v.‟t Veerhuis x 

Patamon v. Knedo) van Theo Veerman. 

Vrouwelijk boven 4 jaar 
Kwalitatief een imponerende rubriek met 5 deelneemsters. 

Voorop kwam met gemak Jacqueline 25 AZ (Jochem 10 x 

Jacobar 28) van Mts. v. Abeelen. Een kapitale raskoe met veel 

lengte en macht. Op de tweede plaats Sophie v. Halfweg (v. 

Frans) van Theo Veerman. Ze was van ontwikkeling iets 

minder, maar niet van rastype.  Dan haar stalgenote Soraya v. 

Halfweg (Herman x Fernando), iets korter van bouw, maar 

met een aparte ronding in de achterhand. Op plaats 4 de 

jeugdige NN (Tom v.‟t Veerhuis x Westhoeve Carindo) van 

Johan v.d. Ven. Ze was iets gewoner van bespiering. Als 

vijfde in deze beste rubriek kwam nog Marieke v. Halfweg 

(Patamon v. Knedo x Wilbert) van Theo Veerman.  Een 

prachtige rubriek om de vrouwelijke individuele keuring mee 

af te sluiten. 
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Zoogstellen 

Bij de zoogstellen won de fraaie Sophie v. Halfweg met haar 

iets fijn gebouwde stierkalf Japio v. Halfweg. 

Bedrijfsgroepen 
Theo Veerman stelde 2 vrouwelijke groepen op en 1 

mannelijke. De jongste groep vrouwelijke dieren vond de jury 

hiervan de beste, met name omdat hierbij de uniformiteit het 

meest opviel. 

Afstammelingengroepen 
Er werden 4 groepen afstammelingen van 1 stier opgesteld. 

Van Tom v.‟t Veerhuis werden 2 groepen getoond, die op de 

tweede en  derde plaats kwamen. Vooral de jongere groep 

bevatte dieren met veel kwaliteit. Maar ze konden het niet 

bolwerken tegen de uitstraling in type en uniformiteit van de 

groep van Jacqueline‟s Top Job. In klasse, hardheid en 

jeugdvorm drukte hij duidelijk zijn eigen stempel. Op de 

vierde plaats een groepje mannelijke afstammelingen van 

Vredenburgh Rambo. Kwalitatief goede individuele dieren die 

wat uniformer gekund hadden. 

Koe met afstammelingen 
Theo Veerman toonde ook nog een mooie opstelling van een 

koe met 2 dochters en wel de zojuist genoemde Marieke v. 

Halfweg. De 2 dochters waren Nora en Silvia. Een zeer te 

waarderen groepje, dat het jammer genoeg zonder concurrentie 

moest doen. 

Kampioenen 
Zowel in de vrouwelijke als in de mannelijke afdeling was het 

mogelijk om een uitlopende kampioen aan te wijzen. Bij de 

koeien was dat Jacqueline 25 AZ, een zeer herkenbaar 

fokprodukt van haar geboortestal door de combinatie van 2 AZ 

stieren, namelijk Jochem 10 AZ x Jacobar 28 AZ. Ze stond er 

qua conditie in optima forma voor en ze stapte bijzonder 

krachtig op haar wel eens wat bekritiseerde, iets kromme 

achterbenen. Proficiat! 

De bij zijn geboorte al passend benaamde kampioenstier 

Jacqueline‟s Top Job komt uit dezelfde stal en ook nog uit 
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dezelfde stam. Johan v.d. Ven heeft er nu een fraai, jeugdig, 

mooi bespierd en glashard gebeend vaderdier aan die in 

tegenstelling tot de vrouwelijke kampioene nog lang niet op de 

top van zijn exterieur kunnen staat. Hij zou kwa type best nog 

wat uit mogen zwaren. 

 

In elk geval kon Enter 2014 afgesloten worden met de 

conclusie dat er veel kwaliteit getoond werd en dat er richting 

het publiek weer hard gewerkt is aan de promotie van het 

Verbeterd Roodbont Ras. Adrie van Gent. 

De traditionele landbouw dag Alkmaar.  

De organisatie van de veekeuring kan terugkijken op een 

geslaagd evenement met mooi vee en een aardige toestroom 

van geïnteresseerd publiek.  Dit ondanks dat er af een toe een 

(flinke)regenbui de pret wilde drukken. Tot ons genoegen 

waren er vele inschrijvingen vanuit de polders rond om 

Alkmaar. Maar daarnaast eveneens veel nieuwe inschrijvingen 

van (ver) buiten Alkmaar. De volgende kampioenen konden 

worden gehuldigd: 

 Algemeen kampioen baby vee kui (meisje) kalf werd 

gewonnen door  Keurslagerijen Gebr. Groot te 

Zaandam en Seandelft. De fokker van dit kalf is  

W. Roos en zoon uit Ter Aar 

 Algemeen Kampioen baby vee stier(jongetje) kalf werd 

gewonnen door  René Steltenpool uit Obdam. 

 Natuur boerderij Prins/Schermer uit Grootschermer 

won de prijs met de mooiste collectie met vier 

kalveren. Dit viertal werd aan de jury en het publiek 

getoond door de vaste voorbrenger Evert Pilkes. 

 Het Algemeen Kampioenschap vlees koeien werd 

behaald door J. Zuiderwijk uit Houten. 

 Keurslagerij Laus Klaver te Noord Scharwoude wist 

met zijn inzending het Algemeen kampioen vlees 

stieren te bemachtigen. De mester van deze stier was 

Paul van Driessen uit Hoek (Zeeland) . 
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Natuurlijk was er ook dit jaar weer de publieksprijsvraag: 

'Raad het gewicht van een kalf'. Waarbij de prijs wederom 

beschikbaar was gesteld door de samenwerkende Maatschap 

D. de Geus uit Driehuizen en Slagerij Jeroen de Vries uit 

Alkmaar.  Het kalfje werd vergezeld door de moeder wat het 

natuurlijk voor de jongere deelnemers aan de prijsvraag extra 

leuk maakte. Ook het promotie team van het stamboek 

Verbeterd Roodbont Koeien was aanwezig om het aanwezige 

publiek van informatie te voorzien over dit type vlees vee die 

zich natuurlijk van hun beste of dikste kant bij deze keuring  

getoond hebben. 

 
 

Bij Fotografe Elsbeth Pilz was ook dit jaar de vastlegging van 

het evenement in vertrouwde handen Getuige de prachtige foto 

met de prijswinnaars ervoor. Voor meer informatie zie 

www.landbouwdag.nl of www.oypo.nl/elsbethpilz   

http://www.landbouwdag.nl/
http://www.oypo.nl/elsbethpilz
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Vereniging Nederlands Stamboek 

Verbeterd Roodbont Vleesvee 

 
Secretariaat 

M. van Beukelen 

Kraloerweg 11 

7933 TA PESSE 

Tel:  0528 241799 

www.verbeterd-roodbont-vleesvee.nl 

Bankrelatie; RABOBANK Oudewater. 

         rekeningnr. NL52Rabo0128714336 

 

INSCHRIJF FORMULIER VOOR NIEUWE 

LEDEN  
Datum……………………………………………………… 

Naam ………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………… 

Postcode…………………………………………………… 

Email : …………………………………………………….. 

Woonplaats………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………………… 

UBN nr. …………………………………………………… 

Bedrijfsnaam……………………………………………… 

 

Veehouder                        Belangstellende 

 

 

Handtekening : 

 

 

Ik ben enthousiast gemaakt door het lid, dhr/mevr……………  
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Open Dagen Westerkamp-Vleesvee 

Voor alles is een eerste keer zeggen ze.  Nou dit is mijn eerste 

stukje dat ik ooit schrijf voor een verenigingsblad, dus 

Verbeterd Roodbont heeft de eer. Eerst maar even voorstellen, 

want ik ben niet met vleesvee opgegroeid en vele zullen mij 

daarom ook niet kennen. Ik ben Marjo van Wezel, geboren in 

het Brabantse dorpje Rucphen. Gehuwd geweest en heb 2 

kinderen van 22 en 23, die beide in Brabant zijn blijven 

wonen. Ik heb André Westerkamp via internet leren kennen en 

woon inmiddels alweer bijna 4 jaar samen. Om wat meer over 

het Verbeterd Roodbont te leren heb ik de beginnerscursus en 

een vervolgcursus veebeoordelen Verbeterd Roodbont 

gevolgd. Dit was erg leuk om te doen en zodoende al wat 

collega‟s leren kennen en mooie bedrijven mogen bezoeken. 

In januari ben ik met André in maatschap gegaan in plaats van 

Arend-Jan en Gerrie Westerkamp. In Brabant heb ik 10 jaar 

lang kinderfeestjes georganiseerd en doe dit inmiddels ook 

alweer 2 jaar hier onder de naam De Feestkoe.  

 
Druk bezochte dag  
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Deze combinatie was dus ook een mooie gelegenheid om voor 

de eerste keer mee te doen aan de eerste Open Dagen van de 

Week van het Vleesvee. Je kunt nu wel zeggen dat ik mijn 

vuurdoop gehad heb. Ten eerste was het een mooie 

gelegenheid om de boel eens op te ruimen en wat een ruimte 

hebben we erdoor gekregen! Ten tweede hebben we een 

heleboel mensen eens kunnen laten zien wat voor een bedrijf 

we hebben en hoe we met de dieren omgaan qua gezondheid, 

welzijn en milieu. Mede door de looproute die ze konden 

volgen met duidelijke en eenvoudige uitleg en de vragen voor 

de kinderen is hen een heleboel duidelijk geworden. Toch 

allemaal wel wat anders dan ze zich hadden voorgesteld. De 

stieren zitten niet apart in hokjes, maar gezellig in groepen van 

8 bij elkaar in een dikke laag stro! En wat zijn ze rustig! Dit 

zijn toch wel de reacties die we het meest gehoord hebben 

deze dagen. Ook de kinderen waren vol lof over het behalen 

van hun Boeren-diploma met o.a. de stieren voeren, pony‟s 

verzorgen en mest uit het land halen. Geweldig vonden ze het. 

Daarna mochten ze ook nog op een koeien-springkussen  

spelen, terwijl de ouders konden napraten onder het genot van 

een drankje en gratis konden proeven van het (h)eerlijk vlees 

geschonken door Vleeshandel Patrick van den Berg. Ook 

hebben we nog een vrijwillige bijdrage gehad van Feijen 

Diervoeders die zijn vrachtwagen op ons erf bij de silo‟s had 

gezet en van Bertus Lenferink met zijn Blockemel  van 

RumiVar. Deze reclame erbij is toch wel iets voor de volgende 

keer om rekening mee te houden, want je hebt toch wel kosten 

voor zo‟n dag wil je er iets leuks van maken. Ook de 

aankondigingen voor deze dagen zijn wel een punt die nog 

extra aandacht nodig hebben, zowel landelijk als regionaal. 

Gelukkig stond er op Dalfsennet een leuk artikel:  

http://www.dalfsennet.nl/category/c1-laatste-nieuws , 

zodoende kregen we veel publiek uit Dalfsen en omstreken. 

Al met al hebben we over beide dagen ongeveer  450 personen 

over de  vloer gehad en meer dan 60 Boeren-Diploma‟s 

uitgereikt aan de kinderen. Op deze dag hadden we ook  een  

http://www.dalfsennet.nl/category/c1-laatste-nieuws
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actie:  Deel een stier! Hier kan men zich inschrijven op een 

gezamenlijke huisslachting van een Verbeterd Roodbonte stier 

met 30 pakketten van 12,5 kilo. De stier is te bewonderen in 

de Hellingstal. 25 mensen wilden graag een pakket hebben, 

dus nog maar een paar pakketten over.  

Alles bij elkaar kijken wij terug over twee geslaagde Open 

Dagen! De vrijwilligers hebben we bedankt met een heerlijke 

bbq en om U nog even mee te laten genieten, zijn er nog wat 

foto‟s gemaakt.  Alle foto‟s kunt U terug vinden op onze 

website http://westerkamp-vleesvee.123website.nl/ 

Dank je wel voor het lezen van mijn eerste stukje.   

En misschien treffen we elkaar nog eens! 

 

Groeten Marjo van Wezel, Westerkamp-Vleesvee  

 

 

 
Jong en oud maakten kennis met de vleesveehouderij en onze 

geliefde hobby. 

http://westerkamp-vleesvee.123website.nl/
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Verslag van Cursus Veebeoordeling 2014 

 
Hoevelaken, zaterdag 22 maart 2014 
Op 19-02-2014 zijn we gestart met de cursus veebeoordeling, 

en kwamen de 14 deelnemers naar het bedrijf van Gert van 

Wagensveld te Ede, de drie opleiders zochten een 2 tal koeien 

en een stier uit om de onder-  bovenbalk kenmerken aan de 

cursisten kenbaar te maken. Als tweede bedrijf was uitgekozen 

het bedrijf van fam. Van den Ham te Nijkerk, mooie koeien 

maken het altijd lastig om te beoordelen, na koffie en koek zijn 

we aan de slag gegaan. Op woensdag 05-03-2014 moesten we 

uitwijken naar een andere locatie namelijk die van Hans 

Wellenberg, tijdens de oriëntatiedag van het bestuur waren we 

bij Hans Wellenberg te Putten. Na kort overleg en wat 

mailverkeer zijn we bij hem zeer gastvrij ontvangen en hebben 

prachtige dieren gezien en beoordeeld. De opleiders Klaas 

Tigchelaar, Jaap van Beukelen en onze inspecteur Bert van 

Abeelen deden hun best om de vele vragen en opmerkingen op 

een kundige manier toe te lichten, soms was er enige discussie, 

maar dat is goed voor het groeps- gevoel. Woensdag 12-03-

2014 waren we te gast op het bedrijf van fam. Meijers, Rading 

198, te Loosdrecht, zoals we dat bij fam. Meijers gewend zijn 

stonden de koeien klaar en was de koffie bruin met  lekkere 

gevulde koeken, dit was tevens de laatste avond van opleiding. 

Zaterdag 22 maart het examen bij fam. V.d. Mheen, prachtig 

bedrijf en met steun van medewerker Cor. 5 mooie koeien  

(kijk ook eens op de site van VRB ) stonden klaar om te 

worden beoordeeld. Om de spanning enigszins in toom te 

houden zijn we eerst aan de koffie gegaan. De opleiders 

hadden enige dagen voor het examen de koeien geselecteerd, 

zodat de cursisten vanuit de warme ontvangstruimte gelijk met 

het examen van start konden gaan. Ook hiervan zijn foto's te 

zien op de site, (door Teun Eindhoven bijgewerkt.) Na een 

gezamenlijke lunch met broodjes en soep gesponsord door 

Fam van Abeelen, en de vele kopjes koffie werden de cursisten 

toegesproken door de Voorzitter Johan van de Ven en Bert van 
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Abeelen. 

Uitslag van het examen. 

Winnaar bij de beginners : Cees Commandeur uit West 

Graftdijk met de minsten strafpunten. De prijs, een mooi 

koebeeld van onze vereniging was hiervoor aangeschaft. 

Laura Surink, was de gelukkige met de meeste strafpunten, 

maar ging toch naar huis met een grote zak kalveren muesli 

gesponsord door Veevoerder bedrijf EVERS uit Putten. 

Winner van de gevorderden was een zeer gevorderd cursist 

namelijk Jurrien de Graaf, met als goede tweede Aalt van de 

Bunt, Peter Vermeulen had de hoogste strafpunten en kreeg 

uit handen van de voorzitter ook een zak kalveren muesli van 

onze Sponsor Veevoerder bedrijf Ever uit Putten. Fons 

Withag uit Enschede ontving de stimuleringsprijs, een mooie 

koe halster met koeien dek beschikbaar gesteld door Fam. G. 

Meijers. ( Gert, nogmaals onze dank) Alle deelnemers 

ontvingen een certificaat- en onderscheiding van deelname. 

We kunnen spreken van een geslaagde opleiding en danken 

hiervoor onze leden die hun locaties en dieren beschikbaar 

hebben gesteld in het bijzonder Rijk v.d. Mheen, wat een 

prachtig bedrijf met bijzonder mooi vee. De voorzitter 

bedankte Rijk hiervoor en overhandigde hem een mand met 

locale agrarische producten.  

 

Volgend jaar gaan we zeker door met het organiseren van 

deze opleiding veebeoordeling. U kunt zich nu al opgeven, 

E-mail: j.g.termeij1954@kpnmail.nl 

 

Vriendelijk groet. Jan van Termeij 

 

P.s. Opgave voor de najaarscursus is nu al mogelijk bij Jan van 

Termeij Graag aanmelden via e-mail  

j.g.termeij1954@kpnmail.nl 

mailto:j.g.termeij1954@kpnmail.nl
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Open Dag 14 juni 2014 bij Fam. Van Beukelen in Pesse 

(in de “week van het vleesvee”). 47 personen bezochten ons 

bedrijf;  toevallig passerende fietsers, burgers, oud-slagers etc. 

waren zeer geïnteresseerde bezoekers. Vooral de enorme stier 

JACODE trok veel belangstelling. We hadden nog 3 zoogstellen op 

stal gehouden om de aandacht te vestigen op de diervriendelijke 

manier van huisvesten van ons verbeterd roodbonte ras; de overige 

zoogstellen kon men in het wei- land gaan bekijken in Ansen, waar 

Teun Eindhoven alle gewenste informatie kon verstrekken. Onze 

kampioenskoe DAPHNE 3 stond er prima bij! We mesten haar 

momenteel af. Wij hebben onder het genot van een kop koffie veel 

informatie kunnen geven; voor de kinderen was er frisdrank met een 

lollie, wat zeer gewaardeerd werd. Met een  “verbeterd roodbont”  

pet en een pen verlieten zij tevreden ons bedrijf. Jaap en Marga van 

Beukelen. 
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Jaarlijkse ledendag 2014 

Op zaterdag   13 september  2014 hopen we onze jaarlijkse 

ledendag van het Verbeterd Roodbont Stamboek te houden op 

het bedrijf van A. Hardeman Laageinderweg 39   3774  TC 

 Kootwijkerbroek We worden verwacht rond  13.30 uur voor 

een gezellig samen zijn, daarna zullen we het bedrijf en de 

veestapel bekijken en rond  15.30 zal er een heerlijke BBQ 

klaar staan waar we met elkaar van kunnen genieten. De 

kosten van deze  BBQ  zijn   15,00  euro per persoon. Wilt U 

zich voor deze dag opgeven bij Monique de Geus  via de mail 

  monique@deengeltjes.nl of via de telefoon   06-

20172081 dan weten we hoeveel  kilo s vlees we moeten 

bestellen. Graag tijdig opgeven a.u.b. maar uiterlijk tot  6 

september. Allen hartelijk welkom Namens het  VRB  bestuur 

 

 
Een stier die in het verleden een stempel heeft gedrukt, uit het 

archief met “oude Meesters.”, de stier Red Power van de 

Westhoeve.
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Ik geef de pen door aan... 
Ik kreeg een poosje terug een verzoek om een stukje te 

schrijven in Rood Roodbont. Ik zal me eerst even voorstellen. 

Ik ben Tonny Nibbeling en gehuwd met Ursula. Samen 

hebben we een dochter, Milou, van 23 en twee zonen, Chiel en 

Tim, van 21. We wonen in Nieuw-Wehl, een dorpje binnen de 

gemeente Doetinchem. Ik werk overdag bij Ter Heerdt in 

Babberich. Hier worden de kuikens gebroed voor de verkoop 

of geplaatst in een opfokbedrijf. Daar worden de kuikens 

opgefokt tot leghen van 17 weken voordat de kuikens verkocht 

worden aan een legpluimveehouder. Ik heb hierbij een 

logistieke functie. De opfok- en legbedrijven zitten verspreid 

over heel Nederland en een deel van Duitsland en België. Ik 

moet er voor zorgen dat de transporten in goede banen lopen.  

Mijn vader had vroeger een gemengd bedrijf van ca. 20 

melkkoeien en wat vleesvarkens. Hij ging de boer op om 

melkcontrole uit te voeren bij andere melkveehouders. Ik heb 

in die tijd, met veel plezier, de koeien gemolken. Het bedrijf 

was te klein om met melkvee verder te gaan. In 1985 zijn we 

gestopt met melken en is mijn vader vleesvee gaan houden. 

Vanuit de MRIJ koeien hebben we verschillende rassen 

gebruikt. De meeste zijn Piemonteses  en BBL. Nadat mijn 

vader was overleden en nog een paar koeien over waren, ben 

ik in 1994 met mijn gezin weer naar het ouderlijk huis 

verhuisd. Na een aantal jaren van bouwen en verbouwen, 

kregen we alles op de rit. Het aantal koeien groeide weer. Via 

KI insemineerde ik de koeien (BBL met BBL en VRB met 

VRB). Probleem als je overdag naar het werk bent is dat je de 

tochtigheid niet goed kunt waarnemen, met als gevolg een 

lange tussenkalftijd en teveel guste koeien. Ik ben dan ook ca. 

8 jaar terug met een eigen stier gaan werken en dat bevalt me 

prima. Een stuk minder werk en meer drachtige koeien. De 

liefde voor roodbonte koeien, zit er toch van vroeger in en heb 

dan ook de keuze gemaakt voor VRB. De eerste 2 stieren heb 

ik hier in de buurt gekocht en de laatste 2 bij Jan te Riele. Hij 

heeft dieren met een goed karakter en je hebt keus uit een 
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koppel. Ik ben geen fokker met een grote F. Mij zul je ook niet 

met koeien op een keuring zien. Ik zie graag veel en donker 

rood bij de koeien. De koeien kalveren van februari t/m mei. 

Ik streef naar gemiddeld 8 tot 10 afkalvingen per jaar. Op het 

bedrijf zijn gemiddeld 20 dieren aanwezig. Voor het houden 

van de koeien heb ik 6 hectare land ter beschikking. 

Ik ben sinds een jaar of 5 lid van het Stamboek. Zo kom je wat 

meer over het ras te weten en brengt het je in contact met 

collega‟s. Daarnaast vind ik het leuk om af en toe een bedrijf 

te bezoeken. Met vriendelijke groet, 

 

Tonny Nibbeling  

 

 

 

 

 



 18 

De top van de vrouwelijke dieren van het jaar  2013/2014. 

Deze koeien hebben allemaal 88 punten of meer. Eerste 

inschrijving of herkeuring 

 

T.A.N. Veerman, Zuidoostbeemster 

Soraya            525279365 ab89 Herman 

Sophie            483879270      a 90 Frans 

 

 
Sophie, ( v. Frans) Eigenaar T. Veerman. Als jong dier al fraai en vaak 

bekroont op keuringen, nu excellent. 

 

J.G.M. Hoekman,   Zalk 

Ingrid    357229147 a90 Storm 

 

 

J. Wittingen,   Oosterwolde 

Hennie 12 545795213 ab89 Jarno 

 

M. Bekx,   Lieshout 

Jaantje 144 528299436 ab88 Tom v „t Veerhuis 
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W. v d Mheen,   Hoevelaken 

Gr. Rassert 83 740483390 ab88 Leyenhorst 99 

Gr. Rassert 90 740483578      ab88 Gr. Rassert 509 

Gr. Rassert 57 537382776 ab88 Gr. Rassert 506 

Gr. Rassert 68 537383058 ab89 Gr. Rassert 507 

Gr. Rassert 73 740483167 ab88 Gr. Rassert 

Gr. Rassert 75 740483244 ab89     Graaf 

 

Mts. Van Abeelen – Zoontjes, Dorst 

Carola 48 385588449 ab88 Romeo van Pesaken 

Johanna 2 AZ 469191213      a 90 Romeo van Pesaken 

 

 
Daphne 3, meerdere malen zeer succesvol op keuringen, de 

hoogst ingeschreven koe, excellent 91 en inmiddels ook 

succesvol als fokkoe. 

 

Van Beukelen, Pesse 

Daphne 3 389429995       a91 Peter 

Daphne‟s 6      531166749      ab89   Graaf 

 


