Beste leden,
Nu het voorjaar al vroeg is begonnen en het gras al volop in de
groei is wordt er door jullie op dit moment achter de
staldeuren behoorlijk veel werk verzet om straks de mooie
groene weides weer te sieren met verbeterd roodbonte koeien
en kalveren. Bij vele vleesveehouders is de afkalftijd in volle
gang, veeverloskundigen en dierenartsen hebben het er erg
druk mee. De bewaking camera’s draaien overuren om zo
alles goed in de gaten te houden. 9 maanden wachten op fok
resultaat dan wil je niet dat het op het laatste moment nog even
snel fout zal gaan. Voor vele liefhebbers altijd weer een
spannend tijd, maar als alles weer achter de rug is en hopelijk
goed is verlopen kan iedereen weer de hele zomer genieten
van zijn nieuwe aanfok en tegelijkertijd zich gaan verdiepen in
fok wensen voor het volgende jaar. Want het mooie van
fokkerij is dat het nooit stil staat maar altijd gewoon doorgaat .
Ieder met een eigen visie en fokdoel, de een gaat voor veel
maat en kilo’s en de ander weer voor veel luxe en bespiering.
Dat leverde ook vaak zeer leuke discussies op bij de cursus
van het veebeoordelen wat we net weer succesvol achter de
rug hebben. Ook langs de ring van veekeuringen verschillen
de meningen vaak, zo heeft ieder zijn eigen favoriet of
kampioen voor ogen. Hopelijk motiveert dat veel fokkers om
ook met zijn dieren naar de keuring te gaan. Zonder jullie inzet
kunnen er geen keuringen worden gehouden en kan ook niet
het Hollandse landschap worden versierd. Ik wens jullie nog
een heel mooi voorjaar en veel fokkersplezier toe .
Met vriendelijke groet,
Aalt van de Bunt
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Actualiteiten /Kalender
AGENDA:






31 juli, keuring te Enter
2 augustus, keuring te Stroe
11 september, keuring te Purmerend
24 september, keuring te Alkmaar
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!
Bulldogfactor
Na overleg met de Ki verenigingen betreft de bulldogfactor
wil het bestuur aan de leden vragen om alle afwijkende
kalveren te melden bij de voorzitter van de FC Dhr. Jaap van
Beukelen tel 06 -18421299. Indien mogelijk ook graag een
foto maken van het geboren kalf. Ook wordt geadviseerd om
wat haren met haarwortel uit de staart van het kalf te trekken
en op te sturen naar de GD / CRV om op deze manier via
DNA de lijnen binnen de fokkerij op te sporen die de
bulldogfactor veroorzaken. Omdat de bulldogfactor bij beide
ouders aanwezig moet zijn krijgen we meer informatie over de
foklijnen die deze factor veroorzaakt. Daarom is het verstandig
om deze lijnen uit te sluiten van fokkerij.
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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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Keuring Hulshorst 2014
In de rubriek van 4 tot 8 mnd mannelijk waar we de keuring
mee begonnen was een rubriek van vijf stieren. Het eerste wat
de jury op viel was dat het beengebruik van al deze dieren, niet
hun beste onderdeel was. De Jacobar 28 zoon van Aalt v.d.
Bunt was hier degene die de beste benen uit dit gezelschap
bezat. Ook was dit een mooi vleestypisch dier met een goede
bespiering en voldoende ontwikkeling en werd zo rubriek
winnaar. In de rubriek 4 tot 8 mnd vrouwelijk hadden we 2
dieren. De volle zus van de stier die de vorige rubriek won
moest het opnemen tegen Aniek 8 van de fam. Seinen. Deze
mooie Top Jop dochter was op alle punten zeer correct met
goede overgangen en een goede bespiering. Ook haar
beengebruik was correct en werd dus zo rubriekwinnaar. Wel
was deze niet geschoren en werd door de jury gevraagd of ze
vanmiddag in de ring geschoren terug kon komen en dat ze
dan beter tot uiting kwam. In de daaropvolgende rubriek van
stieren van 8-12 mnd waren er 3 stieren met allemaal wel
kwaliteit. Toch werd hier de stier van de fam. Velthoen- van
Kooten die voor het eerst met dieren naar een keuring kwamen
kampioen. Dit mooie rastypische dier met een beste
ontwikkeling en veel lengte bezat ook nog eens fijn en goed
beenwerk. Bij de vrouwelijke dieren van 8 tot 12 mnd was
het de Leander v Vredenburgh zoon Demi 8 van de Fam.
Wittingen die won. Deze brede goed ontwikkelde pink had
ook hele mooie overgangen. Deze rijk in conditie gehouden
dier heeft correct beenwerk met een goed gebruik ervan. Bij
de mannelijke dieren in de leeftijd van 12 tot 18 mnd ging het
tussen 2 rastypische dieren met ook beste bespiering. Stephan
van Vredenburg van de fam. Te Riele bezat mooie overgangen
en had ook correct beenwerk met een goed gebruik daar van.
Zijn opponent van de fam. Spronk had iets meer bespiering en
zijn beenwerk was super fijn, alleen het gebruik ervan was iets
minder krachtig dus werd de Tom v.h. Veerhuis zoon de
winnaar in deze rubriek. In de rubriek vrouwelijk van 12 tot
18 mnd hadden we 5 dieren waar de top
5

Smitje, vader Rocco, eigenaar fam. Te Riele

Kampioen stieren fam. Spronk
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heel dicht bij elkaar zat en dat de jury echt aan het werk werd
gezet. 3e in deze rubriek werd Roze 4 van de Fam
Westerkamp. Dit mooie dier had goede benen en had een hele
mooie achterhand. Maar vanwege haar iets smalle schoft en
rug kon ze niet hoger eindigen. Daar ging het tussen Sarina
van Vredenburg van de fam. Te Riele en de bekende Dian 11
van de fam. Wittingen. Dian 11 is een zeer goed ontwikkeld
dier met veel lengte en mooie overgangen. Ook het rastype en
de bespiering is goed alleen haar beengebruik zou krachtiger
mogen. Sarine is een heel compleet dier met mooie
overgangen, zeer goede bespiering en rastype. Haar
beengebruik was zeer correct en maakte het de jury zo
moeilijk. Hierdoor besloten deze om de beide dieren terug te
laten komen in de middagronde. Dus nu ging de rubriekwinst
nog naar Dian 11 maar wel met de vraag of s ‘middags het
beengebruik nog krachtig genoeg zou zijn. In de zelfde
leeftijdsgroep vrouwelijke dieren ging de strijd tussen 2
dieren, een van de fam. Spronk en een van de fam. Van
Brummelen. Het dier van Van Brummelen was een mooi dier
met veel breedte in de voorhand en een goede lengte in de
middenhand had een mooi rastype. het dier van Spronk won
deze rubriek vanwege dat het een mooi compleet dier was.
Wel had dit dier zeer fijn beenwerk met wat platte klauwen en
zien we het gebruik ervan liever iets krachtiger. Wel had ze
een enorm mooie en brede achterhand en een sterke en brede
rug waardoor de keuze op haar viel. Bij de stieren tussen de 18
en 24 mnd ging de strijd tussen Spronk en Te Riele. Deze
beide goede stieren hadden goede benen en een correct
gebruik ervan. De stier van de fam. Te Riele was mooi van
rastype en bezat een beste bespiering, alleen moest ze deze
zijn meerdere erkennen in de stier van de fam. Spronk. Deze
was iets beter ontwikkeld en had heel veel breedte zowel in de
voor als achterhand en was het beenwerk net iets fijner. In de
rubriek vrouwelijke dieren van 18 tot 24 mnd waren het weer
beste dieren. De beste 3 zou een mooi uniforme groep zijn.
Maar het dier op plaats 3 van de fam. van Dijk was mooi
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rastypisch maar kwam wat bevleesdheid tekort om hoger te
eindigen. De strijd ging tussen Smitje van Vredenburg en een
dier van Spronk. Smitje van de fam. Te Riele was een zeer
mooi dier met veel lengte en dus heel rastypisch. Haar fijne
beenwerk gebruikte ze goed en had een zeer fijn huidje en was
in een gewone conditie. Het dier van Spronk was in een beste
conditie en was een zeer vleestypisch dier met een enorme
zware achterhand. Had goed beenwerk maar moest haar
meerdere erkennen in Smitje met name in fijnheid in huid. In
rubriek 12 vrl ouder dan 24 mnd ging de strijd tussen Marije
39 van de fam. Ruiter-Woudenberg en Silver van de fam.
Spronk. Marije 39 was zowat een jaar jonger dan haar
opponenten maar was zeer goed ontwikkeld en nog heel
jeugdig. Dit magere rastypische dier had goed beenwerk met
een correct gebruik ervan. Wel moest ze haar meerdere
erkennen in Silver. Dit was een zeer luxe koe met een fraai
rastype in een goede conditie. Ook haar beenwerk was correct
met een zeer goed gebruik ervan deed haar de rubriekwinst. En
toen nog denk de mooiste rubriek van de dag en het
moeilijkste voor de jury was rubriek 12 vrl ouder dan 24 mnd.
In deze rubriek waren het 5 koeien waarvan het er geen een
verdiende om eigenlijk laatste te worden. Uiteindelijk ging het
tussen 2 dieren de ene van de fam Spronk en Margriet van
Mark Kouwenberg. Na het lopen en plaatsen en weer lopen en
plaatsen was het een flinke discussie tussen de jury met voors
en tegens. De koe van Spronk was zeer fraai in de achterhand
met goede benen en was een mooie koe maar had een iets
smalle voorhand. De Redbill 3 dochter had misschien iets
minder uitstraling maar was overal zeer compleet en de
bespiering voelde super. De doorslag was de betere voorhand
van Margriet. De bedrijfsgroep vrouwelijk ging naar een zeer
mooie uniforme groep jonge kalveren van de fam
Westerkamp. Bij de mannelijke ging dat naar de enige
inzending van de fam. Te Riele wat wel allemaal
kwaliteitsdieren waren. Bij de mini's mannelijk ging het
uiteindelijk tussen 2 dieren van de fam. Te Riele maar de
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andere waren ook van zeer goede kwaliteit. De strijd werd
beslist door Turbo van Vredenburgh. Deze Rocco zoon was
zeer rastypisch met een bijzondere bespiering. De fijnheid in
huid was doorslaggevend op Tarik van Vredenburgh. Maar
deze twee stieren zullen we in de toekomst nog wel van horen
denk ik. Bij de mini's vrouwelijk ging de strijd tussen Elly 1
van Ruiter en V.d. Westhoeve Gerieke 17 van de fam.
Westerkamp. De laatste was echt een kwaliteitsdier en won
daarom gemakkelijk. Deze Menno 14 dochter was zeer
rastypisch met veel lengte en breedte en had zeer fijn
beenwerk met een goed gebruik. Elly 1 was een stuk jonger
maar ook zeer correct en veel kwaliteit maar qua ontwikkeling
nog niet zover om vandaag te winnen.
Miss Toekomst. Dit ging tussen 24 en 19. Hierbij won Demi 8
vanwege haar betere ontwikkeling t.o.v. de nu al voor een deel
geschoren Aniek 8. Bij de kampioen vrouwelijk boven het jaar
ging het tussen 4 dieren Dian 11 en vredenburg Sarine die
s’ochtends al naast elkaar stonden en Ilse 2 en Smitje v
Vredenburgh. Hier werd voor het meest complete dier met de
sterkste benen gekozen en dat was Smitje van de fam Ter
Riele. reserve kampioen werd de iets luxere Ilse 2 maar was
niet krachtig genoeg op haar benen.
Mister toekomst.
Bij de stieren onder het jaar ging de strijd tussen Kobus 3 en
Ronald. Dit werd gewonnen door de zeer goed ontwikkelde en
veel lengte bezittende stier van de fam. Velthoen. Bij de
stieren tussen de 1 en 2 jaar ging het kampioenschap na de
zeer beste stier van de fam. Spronk en werd de fam. te Riele
reserve kampioen. Bij de mannelijke dieren ouder dan 2 jaar
was er helaas maar 1 stier en dat was Marinus v Vredenburg.
Deze enorm brede en super luxe stier van de fam. Te Riele is
een plaatje om te zien. Zijn goede beenwerk kan zijn bespierde
lijf goed dragen en werd terecht uitgekozen tot dagkampioen
mannelijk.
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Kampioenscollectie van Westerkamp en miss Toekomst Dian 11
van fam. Wittingen
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De kampioenen van Hulshorst 2014
Wij kregen de pen door van Dhr. Dré Emonts uit Neer.
Wij zijn Bert en Jolanda Boosten, jonge vijftigers uit
Schimmert!!, hobbyboer en boerin!, wonend in een vriendelijk
dorp met een rijk verenigingsleven!!, 25 km voor Maastricht,
in het mooie Limburgse landschap, met haar glooiende
heuvels, de voorlopers van de Ardennen. Bert is in zijn leven
met koeien grootgebracht, zijn vader had naast zijn werk als
gemeenteambtenaar, tien stuks koeien, enkele varkens,
kalkoenen, konijnen, kortom er was , naast werken voor een
baas buitenshuis, werk genoeg op de boerderij. Bert is vanaf
zijn achttiende werkzaam op DSM, daarnaast runde hij samen
met zijn vader de boerderij, en werkte mee op het land. Zijn
vader had veelal het type Belgische Blauwe koeien in zijn stal.
Bert heeft in 1997 de boerderij overgenomen van zijn vader en
heeft toentertijd al Verbeterd Roodbont vee aangekocht.
Helaas hebben er door de jaren heen omstandigheden
plaatsgevonden waardoor wij nog maar heel kleinschalig bezig
konden zijn met onze koeien. De interesse voor deze dieren
komt al vanuit onze kindertijd. Bert is ermee opgegroeid, en
mijn vader was slager van beroep.
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Koeien zijn dus geen vreemde beesten voor ons!! In de zomer
zorgt Bert voor het wintervoer, door het maken van grote
balen hooi. Onze boerderij is ook voorzien van een aardig
stukje weide grond, waardoor wij dit, met eigen materialen, in
eigen beheer kunnen doen. Zo zijn wij ook het hele jaar, op
onze eigen manier, met onze veestapel bezig. Twee jaar
geleden hebben wij ons lid gemaakt van de Vereniging
Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont, om onze horizon
verbreden!!. Sindsdien hebben wij mooie plekjes
van
Nederland gezien, vriendelijke mensen mogen ontmoeten, die
ons tijdens die gezellige bijeenkomsten o. a bij veekeuringen
en barbecues, op mooie locaties!!, van raad hebben voorzien.
Hierdoor hebben wij onlangs onze veestapel uitgebreid met
mooie vaarzen Verbeterd Roodbont. Het blijft voor ons een
mooie hobby, waarin wij wel oog voor het detail willen blijven
houden, voor ons is Verbeterd Roodbont vee een mooi
vleesras, rustige dieren, een smakelijk goed stuk vlees!! Wij
geven de pen door aan Dhr. Tonny Nibbeling uit Wehl.
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De jeugd van de fam. Van Boosten.
Cursus Veetransport
De regelgeving omtrent veetransport (ook voor eigen vee) is
voor vele nog onduidelijk, het bestuur is in gesprek met een
landelijk opleider voor dit diploma en/of certificaat. Het
bestuur heeft aan u als lid van de vereniging de volgende
vragen:
 Maakt u gebruik van eigentransport van vee naar
keuringen, shows of transport naar andere bedrijven,
slager of slachthuizen?
 Zou u, verder geïnformeerd willen worden over de
opleiding in klassikaal verband georganiseerd door het
Stamboek Verbeterd Rood Bont?
Mocht dit zo zijn, dan kunt u zich aanmelden bij Jan van
Termeij E-mail : j.g.termeij1954@kpnmail.nl Mob: 0620077787 Post adres : Nieuwedijk 4, 2405 XW Alphen aan
den Rijn. Onder vermelding van Cursus Veetransport.
Graag toevoegen het mobiel of vast nummer en/of e-mailadres
en eventueel uw UBN nr.
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Notulen ALV VNSVRV zaterdag 08-03-2014 te Oploo.Afwezig
met kennisgeving: De heren M. Huisman, A. Oosterik,, J. Kolk, H.
Zuurhout (Hereford stamboek), A. v. Gent, G. Keijl, B.
Eektimmerman, v.d. Ham, M. Knetemann, A. Luyben,H.
Blankenstein, M. Kouwenberg, Fam. Wittingen, Fam. M. Veldman,
Fam. Spruit/Schipperhein. Hr. F. Kuijpers komt later wegens
dialyseren. 1)Opening :Om 10.10 uur opent voorzitter J. v.d. Ven
de vergadering met een hartelijk welkom voor alle
aanwezigen.2)Notulen ALV 2013 : De notulen worden
goedgekeurd. 3)Ingekomen stukken/mededelingen :Op zaterdag
25 oktober wordt de keuring in Putten gehouden samen met het
Charolais en Limousin stamboek. 4)Exploitatierekening 2013balans 2013-begroting 2014 door Jan Berg :De post diversen
blijft groot! Hr. A.J. Westerkamp vraagt de penningmeester meer op
te splitsen, zoals de keuringskosten van Enter en de kosten van een
ET-spoeling, zodat deze buiten de “diversen” blijven. De begroting
moet nog worden aangevuld met de kosten van een
aansprakelijkheidsverzekering voor het stamboek. 5)Financieel
verslag van de kascommissie/ benoeming nieuw lid
kascommissie De heren A. Wijnberg en H. Spruit hebben de
boeken gecontroleerd; Hr. A. Wijnberg vindt dat de penningmeester
zijn werk “super best” heeft gedaan. Enige opmerking: de post
“diversen” transparanter maken. Het bestuur wordt decharge
verleend. De voorzitter dankt Hr. A. Wijnberg voor de controles die
hij uitgevoerd heeft. Volgend jaar doen de heren A. Spruit en A.
Luyben kascontrole met als reserve de heer P. Vermeulen.
6)Jaarverslag 2013 door Marga van Beukelen Als van een KIstier afwijkende kalveren geboren worden zou Hr. A. Veldhoen
graag zien dat de onderzoekskosten 50 % voor de veehouder en 50
% voor de KI zijn. Liefst de stier uit productie halen. Graag
voortaan afwijkingen bij kalveren, bijv. Bulldog, melden bij de
leden van de FC! Graag een foto van het dier maken als bewijs.
Het bestuur zal met de KI-verenigingen en de GD in gesprek gaan of
het mogelijk is om een test op “Bulldog” te ontwikkelen. Het
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jaarverslag wordt goedgekeurd. 7)Voorstel contributieverhoging
De voorzitter geeft een uitleg over de gestegen kosten en stelt voor
om de contributie te verhogen naar €65,00 per jaar; dit wordt door
de vergadering unaniem goedgekeurd. 8)Bestuursverkiezing Mw.
De Geus wordt met applaus herkozen voor een volgende termijn van
4 jaar. Zij bedankt hierop de vergadering voor het in haar gestelde
vertrouwen. De heer J. v.d. Griend is aftredend en statutair niet
herkiesbaar wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Kandidaat
Hr. A. v.d. Bunt werd unaniem met applaus in het bestuur gekozen.
(Er waren geen namen van tegen- kandidaten ingediend.). Hij dankt
de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.
9)Mededelingen FC Hr. J. te Riele legde zijn werkzaamheden als
voorzitter FC in augustus 2013 neer; De heer J. v. Beukelen is
bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. De heer M. Quartel
heeft in december 2013 aangegeven dat hij wegens drukke
werkzaamheden thuis, zijn functie wil neerleggen. De heer K.
Tigchelaar werd bereid gevonden deze vacature in te vullen. De heer
J. v. Beukelen stelt zich kort voor. (ook al in RondRoodbont
gedaan). Hij roept ieder op om te kijken of er een geschikte stier
voor de KI op stal staat. Dan graag opgeven! De cursus vee
beoordelen loopt prima met een leuke groep van 14 personen; nu
nog 1 avond cursus en op 22 maart examen doen. 10)
Mededelingen PT. Het PT zal op komende keuringen aanwezig zijn
en probeert steeds de kraam mooi aan te kleden. De kraam blijkt
grote aantrekkingskracht te hebben, vooral voor de koffie en de
eigen gebakken cake van Lijsje van Dijk! 11) Mededelingen
vleesveefederatie. De voorzitter heeft een gesprek gehad met
voorzitter Guus Laeven omdat we steun missen voor het Plan van
Aanpak (PvA). Onze contactpersoon binnen de Federatie was de
heer J. v.d. Griend; zijn taak zal overgenomen worden door de heer
J. v. Termeij.12)Mededelingen rond plan Natuurlijk
afkalven/bekkenmetingen/Ministerie Op 04-10-2013 stuurde
staatssecretaris Mw. Sharon Dijksma een brief naar de Tweede
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Kamer met de eis dat rundvee natuurlijk MOET kunnen afkalven.
Zij eist een Plan van Aanpak van de stamboeken BWB en VRB en
LTO; dit zal hopelijk begin april aangeboden worden aan Mw.
Dijksma. In een persoonlijk gesprek met Mw. S. Dijksma heeft
voorzitter J. v.d. Ven duidelijk aangegeven dat er zeker 4 generaties
(= ong. 15 jaar) nodig zijn om te fokken op meer natuurlijk kalvende
koeien. Zij gaf aan goed op de hoogte gehouden te willen worden
zowel over de risico’s als financiële gevolgen van het meer op
natuurlijk wijze afkalven van luxe koeien en is verder blij dat wij
ons er zo goed voor inzetten. Graag zien we de medewerking van
alle leden om de bekkenmaten te laten meten nu het vee nog op stal
staat. Er is een verzoek bij het Ministerie EZ ingediend om bij te
dragen in de kosten voor het meten van de binnenbekkenmaten. Er
is een staffel met tarieven opgesteld die op de site en in
RondRoodbont vermeld zal worden. 13)Uitreiking oorkonde
Preferente stammoeder Hr. K. Tigchelaar ontvangt deze oorkonde
voor zijn koe RENATE 8. Hij dankt de voorzitter voor de oorkonde
en legt uit dat het om een door hem aangekochte pink bij Fam. W.
v.d. Linden gaat. De schofthoogte is 1.45 m. en zij werd
ingeschreven met 91 punten. Hr. A. Veldhoen vraagt of hij ook een
oorkonde kan krijgen voor één van zijn koeien met 3 nakomelingen
van minstens 85 punten, maar 1 ervan is geen “S” omdat de vader
onbekend is. Dit zullen we navragen bij Hr. F. Kuijpers. Er wordt
een korte pauze ingelast om consumpties te serveren.14) Afscheid
van Hr. J. v.d. Griend .Voorzitter J. v.d. Ven geeft een weergave
van de 14 jaren dat de heer J. v.d. Griend bestuurslid was. De
bestuursplaats werd in 2000 overgenomen van de heer J. Noordam.
Korte tijd later werd het bedrijf van Jaap verkocht en hij had wat tijd
over. Er is nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. : Jaap was
altijd op tijd aanwezig en op de diverse keuringen was hij altijd
enorm vroeg om de GD -papieren in ontvangst te nemen. Wij
konden steeds genieten van zijn droge humor. In de statuten staat dat
70 jaar de maximum leeftijd voor een bestuursfunctie is, dus die tijd
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is nu (helaas) gekomen…Hij ontvangt een met logo en bedankje
bedrukte spiegelplaat en bloemen voor zijn vrouw die hem steeds
moest missen. (zijn commentaar hierop: ”misschien was ze daar wel
blij mee”!) De heer J. v. d. Griend dankt de vergadering voor de vele
jaren dat hij binnen het bestuur zijn taken mocht verrichten; hij deed
het altijd met veel plezier! Hij heeft 11 jaar de Federatie
vergaderingen namens ons stamboek bezocht en binnen deze
periode zijn er 4 verschillende voorzitters geweest. Hij meldde wel
dat hij hoopt dat LTO en de Federatie zich meer in gaan zetten voor
de sector. Voorzitter J. v.d. Ven beaamt dit; de kosten van de
NVWA bijvoorbeeld, zijn m.i.v. 1 maart 2014 verhoogd naar 27
euro per kwartier! Tegen deze tarieven zouden we massaal protest
aan moeten tekenen! Het boeket bloemen dat Hr. J. v.d. Griend
zojuist ontving schonk hij aan secretaris M. v. Beukelen voor de
fijne samenwerking en dankte haar voor de vele werkzaamheden
voor ons stamboek. Deze geste werd zeer gewaardeerd!15)
Bedankje diverse personen Voorzitter J. v.d. Ven dankt Hr. J. te
Riele voor de vele werkzaamheden die hij binnen de FC verrichtte.
Hij ontvangt een kadobon en een boeket bloemen voor zijn vrouw
Petra. Er zijn ook bloemen voor de heer M. Quartel, maar hij is
afwezig. De voorzitter dankt de heer T. Eindhoven die zeer
enthousiast en correct de site bijhoudt, en Hr. I. Hoekman omdat het
zeer gewaardeerd wordt dat hij de werkzaamheden van Hr. F.
Kuijpers heeft overgenomen. 16) Rondvraag De heer A. Wijnberg
vraagt om een recente ledenlijst; i.v.m. het nieuwe privacy-beleid
dat op 01-01-2014 is ingegaan kan deze niet verstrekt worden. Hr. J.
te Riele vraagt of er een nieuwe rasstandaard opgesteld moet worden
en of deze dan op de ALV moet worden goedgekeurd? Dit zal eerst
binnen het bestuur besproken worden en later aan alle leden worden
voorgelegd. Hr. T. Eindhoven vraagt of het geen
leeftijdsdiscriminatie is om een grens te stellen aan de leeftijd van
een bestuurder.Hr. J. v. Termeij legt uit dat het (volgens een
notaris!) geen discriminatie is als het in de statuten staat. Hr.A.
Veldhoen vraagt aandacht voor de transportvergunning die men
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tegenwoordig (in veel gevallen) moet hebben! Transport van eigen
dieren tot 65 km is vrij! Een boete kost €1500,00, een cursus
€300,00. Opmerking: Hr. Henk Bleeker is nu voorzitter van de
NBvH, misschien dat hij iets voor ons kan betekenen i.v.m. de
vervoersproblematiek. Ieder die mee wil doen aan een collectieve
cursus kan zich opgeven bij bestuurslid J. v. Termeij. Hr. A.
Veldhoen zou graag meer afstammingsgegevens op de
registratiekaart zien; dit blijkt (tegen betaling) bij het NRS
verkrijgbaar te zijn.Hr. B. v. Abeelen vraagt zich af of het mogelijk
is om haar dat getrokken is voor bepalen van het DNA-profiel,
gebruikt kan worden om meer gegevens te koppelen. Gebr. Johan en
Arie Roos geven een korte uitleg over hun bedrijf. In 1975
vertrokken ze uit het Zuid Hollandse Hazerswoude-Rijndijk naar
Oploo. Nu wordt er in Oploo fokvee gehouden en gemolken. In
Veulen staat het mestvee. Als bodembedekker gebruiken ze
gemalen hout strooisel dat erg goed bevalt; het ziet er alleen erg
donker uit, maar is goed droog. Er zijn +/- 150 afkalvingen per jaar
van eigen stieren. Er wordt niet aan registratie gedaan, waardoor de
verkochte fokstieren geen “stamboek” zijn. Er wordt gevraagd niet
aan de kalveren te komen vanwege het overbrengen van evt. ziektes.
17) Sluiting Om 12.35 uur dankt voorzitter J. v.d. Ven de
aanwezigen voor de inbreng en fijne vergadering en wenst ieder een
goede maaltijd toe. Er staat een uitgebreid warm/koud buffet klaar.
Om 12.40 uur arriveert Hr. F. Kuijpers die direct aan de maaltijd
kan deelnemen. Om 13.30 uur richt voorzitter J. v.d. Ven zich tot
Hr. F. Kuijpers. Het is fijn te zien dat de dialyse hem goed doet! Hij
is 26 jaar actief voor ons stamboek geweest als adviseur, fotograaf,
steun binnen de FC, Plan van Aanpak helpen opstellen etc. Veel
dank hiervoor! Wij menen een passend kado gevonden te hebben in
de vorm van een spiegelplaat met logo en de tekst: “hij die het
verleden goed kent, heeft een beter zicht op de toekomst”. Tevens
ontvangt hij een boeket bloemen voor zijn vrouw Lenie. Hr. F.
Kuijpers is blij dat hij zich erg goed voelde na de dialyse in Tilburg,
zodat hij zelf naar Oploo kon rijden. Hij geeft aan zijn
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werkzaamheden voor ons stamboek te willen beëindigen omdat hij
niet meer in staat bleek de bestuursvergaderingen bij te wonen en hij
geen adviseur op afstand wilde zijn. Hij zegt dat uit ervaring (sinds
de jaren 70) gebleken is, dat wat de politiek wil, meestal ook
doorgaat! Je kunt er meestal alleen de scherpe kantjes wat
afschaven. Nu staan we voor een grote uitdaging met het Plan van
Aanpak! Het advies is: neem het waar! Hr. F. Kuijpers wil een
fotoboek gaan maken (en evt. er een verhaal bij schrijven) over de
oprichting van ons stamboek en het verdere verloop. Hij wenst ons
allen veel succes met het stamboek! Aanwezig 52 personen.
Marga van Beukelen, secr.
Bedrijfsbezoek aansluiten aan de ledenvergadering.

Op een stralende voorjaarsdag ( 9 maart )hebben we als leden
van het Verbeterd Roodbont Stamboek na de algemene
ledenvergadering een bezoek gebracht aan de Christinehoeve
van de Gebr. Roos in Oploo. Aan de Gemertseweg houden de
broers ruim 300 stuks VRB- vee. Doordat Johan en Arie een
klein melkquotum hebben worden een gedeelte van de
fokkoeien 1 keer per dag gemolken. De kalveren worden na
de geboorte direct van de koe enkele weken in eenlingboxen
opgestart en daarna gaan ze naar de melkautomaat. Deze
kalveren worden gehuisvest op houten lattenroosters in het
achterste gedeelte van de boerderij kort bij het woonhuis .
Voor de controle een overzichtelijke stal waar je dagelijks
diverse keren doorheen komt om naar het woonhuis te gaan.
Daarna gaan de dieren door naar de jongveestal waar ze in een
potstal zitten die ingestrooid wordt met gemalen houtsnippers.
Deze houtsnippers kijken donkerder dan stro maar de dieren
blijven goed schoon en droog. De houtsnippers waren in de
tijd dat het stro erg duur was en ook nu een goed alternatief.
Iedere week worden de stallen uitgemest en wordt deze vaste
mest weggereden in een overkapte opslag. Alle kalveren zowel
vrouwelijk als mannelijk worden aangehouden. De
vrouwelijke dieren gaan met de leeftijd van 15 - 18 maanden
bij de stier zodat ze op een leeftijd van ruim 2 jaar kunnen
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afkalven .De dieren kalven het rond jaar door . Ook gaan de
koeien met de stier de wei in. Op dit bedrijf lopen meerdere
dekstieren rond zodat er makkelijk gewisseld kan worden. Een
opvallend beste Lauritz stier die gefokt is door de familie van
Abeelen liep bij de pinken. Jammer dat er op dit prachtige
bedrijf weinig aan stamboekfokkerij wordt gedaan. Zo lopen
er wel enkele stamboekdekstieren rond maar als er geen
deklijst wordt ingevuld kunnen de dieren geen S op de schets
krijgen. Een ander jong stiertje ( in opleiding ) is een zoon van
Dinant en gefokt door Mark Kouwenberg uit Wintelre. Verder
zien de broers de noodzaak van het meedoen aan de
bekkenmeting gelukkig in en ook zij hebben een aantal dieren
laten opmeten. Er zijn ruim 150 kalvingen per jaar. Alle dieren
die niet meer geschikt zijn voor de fokkerij worden afgemest
op het bedrijf van Johan Roos in Veulen. De afzet loopt via
vaste slagers en grossiers. Al met al een prachtig VRB-bedrijf
met best vee waar de 2 broers hun eigen visie hebben over
het houden van vleesvee. Johan vd Ven

De aanwezige dieren werden door een ieder goed bekeken.
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