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We bepalen samen de toekomst
van het enige
Nederlandse Vleesras !

Wat zeker is: “Eendracht maakt macht”. Samen kunnen we heel
veel voor elkaar krijgen. Maar dan moeten we daartoe ook bereid
zijn en om verder te denken.
Laten we met zijn allen de schouders eronder zetten en overal
uitstralen dat we trots zijn op het enige Nederlandse Vleesras , het
Verbeterd Roodbont Vleesras!
Dit zijn allemaal overdenkingen die ook spelen bij de opzet van
de nieuwe website. Wat en hoe, moeten we dit vertalen op onze
nieuwe website? Of zetten we alleen onze oude website over
naar de versie 2017?
Laat ons weten hoe jullie denken over allerlei zaken die bij jullie
spelen en wat je graag op jullie nieuwe website wilt zien.

Het Verbeterd Roodbont Vleesras
Er komen veel zaken op ons af; sommigen kunnen we richting
geven of zelf bepalen, andere zaken worden bepaald voor ons.
Hoe staat ons ras, Het Verbeterd Roodbont Vleesras, er over
5 jaar voor?
Hoe bekend zijn wij en bij wie?

Jullie kunnen reageren naar mailadres rondroodbont@gmail.com
, maar bellen kan natuurlijk ook.

Waar liggen de kansen en wat zijn de bedreigingen?
Kansen: enige Nederlandse vleesras. Een “Unique
Selling Point!”
Bedreigingen: zijn we nog wel Unique straks?
Hoe gaat het met het Project Natuurlijk Luxe?
Hebben we niet voor de verkeerde markt
geproduceerd?
Moeten we keuzes maken? Als we
keuzes maken, wat gebeurt er dan?

Er liggen zeker hele mooie kansen voor ons
stamboek. Als we zien hoeveel enthousiaste
reacties er
op de Verbeterd Roodbont app
staan, dan was hier zeker behoefte aan.
Ik wens u een prachtig, informatief en
vooruitstrevend voorjaar.

geen
Fons Withag

Van belang is, hoe denken onze leden over de
verschillende zaken? Jullie zijn immers het stamboek!
Zonder leden geen stamboek.

Adverteerders

Op de jaarvergadering hebben we van enkele leden gehoord hoe
zij erover denken. Maar dit zijn slechts enkelen van de rond 180
leden die hun mening hebben gegeven.

Het bestaansrecht van elk Stamboek hangt van verschillende
factoren af. Niet alleen zijn organisatie, motivatie, creativiteit en
betrokkenheid belangrijk, maar dient het Stamboek ook financieel
gezond te zijn. De bereidwilligheid van onze adverteerders en
sponsoren is daarom bijzonder belangrijk voor ons.

Hoe doen andere rassen het? Hoe gaan hun met de kansen en
bedreigingen om? Wij zijn natuurlijk niet alleen. Kijk eens op de
websites bij die andere rassen.
Hoe, waar, hoe vaak, promoten we ons ras? Is ons ras en zijn de
specifieke kenmerken wel echt bekend of alleen maar bij onze
leden? Hoe pakken andere stamboeken dit aan? Het Blonde
stamboek of, om maar een heel ander klein ras te noemen, het
Lakenvelder stamboek?

Daarom is hier een speciaal dankwoord aan hen op zijn plaats.

Wat verwachten slagers van ons? Weten we dit? Is de markt niet
veranderd en bewegen we mee? Voor welke markt produceren
we en willen we dit blijven doen? Of willen we exclusief worden
met het enige Nederlandse Vleesras en hoe gaan we dit doen?

Stier Hans, gefokt door Henk van Brummelen uit Ederveen.
Eigenaar Chris van Wagensveld uit Ede
Hans is tijdens de keuring in Stroe 2016
rubrieks-kampioen geweest in de rubriek 6-12 maanden.
Fotograaf: J.B. fotografie uit Ede

Sponsoren en adverteerders bedankt!
Op kaft en middenpagina

Inleverdatum copy Rond Roodbont
vóór 15 juni 2017!
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er in deze editie heel veel wordt terug geblikt op de cursus “Vee beoordelen”
alle schrijvers volop hebben genoten van deze cursus en hem dan ook van harte aanbevelen bij alle leden
John Zuijderwijk in het grijze verleden van school gestuurd werd
hij nu een vurige passie beleeft met zijn roodbonte koeien
diezelfde gepassioneerde man soms ook schrijft zoals hij praat
jullie dit zelf kunnen constateren in het smeuiige verhaal dat John heeft geschreven
Anouk Elsackers het liefst een paar roodbonte koeien op haar balkonnetje zou willen houden
ze zich voorlopig tevreden stelt met grote posters van haar lievelingsdieren op de slaapkamer
jullie nu niet kunnen en mogen concluderen dat er ook maar iemand van de redactie op de slaapkamer van Anouk is geweest
Jack van Jandlis Meat verschrikkelijk lekkere sate maakt
hij in te huren is voor het verzorgen van buffetjes op feestjes en partijen
Marnix Kneteman een spellingprobleem heeft, dat in het vakjargon als dyslexie wordt omschreven
hij in zijn artikel de “verkiezingen” omschrijft als “verziekingen”
het uiteraard heel goed kan zijn dat Marnix deze fout bewust heeft gemaakt
jullie dit allemaal wellicht zelf kunnen achterhalen als je zijn verhaal elders in dit blad leest
Fons Withag in zijn voorwoordje zijn uiterste best doet om jullie allemaal een beetje op te schudden
het bestuur van mening is dat de fokkers van roodbont voor grote uitdagingen staan
in een uitgebreid artikel in de Volkskrant van 29 maart valt te lezen dat onze eigen knuffeldieren,
het Verbeterd Roodbont, tot de categorie “Levend Erfgoed”wordt gerekend
in hetzelfde artikel wordt gemeld dat er nog maar een kleine 1000 exemplaren van dit ras in Nederland voorkomen
wij als fokkers van VR dus een hele waardevolle taak hebben om het ras in stand te houden
de overheid ons dus eigenlijk moet belonen in plaats van te straffen via de regelingen betreffende het mestoverschot
l het bestuur op alle mogelijke en onmogelijke manieren probeert om onze belangen ook in Den Haag over het 		
voetlicht te krijgen
• we hopen en verwachten dat jullie het bestuur in deze voluit wilt ondersteunen
• jullie over al deze dingen veel en veel meer kunnen lezen in de uitgebreide artikelen elders in dit blad.
• jullie helaas nog een paar maanden geduld moeten hebben voor een nieuwe editie van dit blad met nieuwe roddels erin.
Redactie.
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Adrie van Gent
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Algemene ledenvergadering
11-02-2017
Locatie
De vergadering vond plaats in restaurant Kriebelz. Het restaurant is
gelegen in Terwolde en heeft een zeer landelijke en knusse uitstraling
.
Dit kwam de sfeer erg ten goede want iedereen had het heel gezellig.

was dit nieuws niet voor veel leden die door de nieuwe regelgeving
al erg in hun werk belemmerd worden, maar om te horen dat er
minder dan 10 mensen in de kamer zijn die weten wat het is om
te melken en die weten wat een keizersnede bij een koe inhoud,
was bijna onbegrijpelijk. Jaco Geurts eindigde zijn betoog dan
ook met “zorg voor meer boerenverstand in de kamer”. Naast
het stemmen op het CDA benoemde hij dat door middel van
bedrijfsbezoeken door ministers veel meer bewustzijn kan komen
in de kamer en dat dit de sector alleen te goede kan komen. Dit
was een mooie afsluiting om iedereen aan
het denken te zetten. Al met al heb ik de
ledenvergadering als zeer informatief ervaren.
Er was een prettige sfeer en er was vooral veel
aandacht voor de leden. Dat leden het niet
altijd eens waren werd door het bestuur in
goede banen geleid en ik mag wel zeggen dat
het zeker een geslaagde dag was.

Vergadering
De vergadering begon met een terugblik op 2016. 2016 werd
omschreven als een zwaar jaar voor zowel de melkveehouderij als
de vleesveehouderij. De voorzitter sloot dit af door te zeggen dat
iedereen gelukkig goed door het jaar is gekomen. De overgang
naar 2017 was snel gemaakt. Er komen veel nieuwe regels aan in
2017 die zeker niet voordelig zijn voor de veehouderij, waaronder
de fosfaatregeling. De voorzitter sprak iedereen moed in en zei
dat iedereen trots mag zijn op het ras dat zich door zijn rastype
onderscheid en daar de verdiende waardering voor krijgt van de
slager. Ten slotte kwam het onderwerp natuurlijk luxe ter sprake.
Vanuit de leden kwam veel ophef over dit initiatief, maar uit de
meeste reacties bleek dat dit veroorzaakt werd door onjuiste
informatie of beperkte informatie. Het initiatief natuurlijk-luxe
dient als maatregel om verbod op de keizersnede en/of verbod op
rastype te voorkomen. Daarnaast is dit onderzoek voor zij die zich
ervoor interesseren, een manier om te werken aan de koe die op
natuurlijke wijze kan bevallen. Dit staat echter los van het fokdoel
van het stamboek zelf.

Fréderique Aussems

Notulen ALV van de VNSVRV
Zaterdag 11-02-2017 om 10.00 uur te Terwolde.
Afwezig met kennisgeving: Iris Kolkman, Klaas Tigchelaar, Bert v. Abeelen,
Jurriën de Graaf, Jan de Nood, Marco Huisman,Henk Spruit, Tony Schipperhein,
Jord Schermer, Guy Nantier, Dick v. Spijker, Minne Veldman, Sjoerd Witteman,
André en Marjo Westerkamp, Mark Kouwenberg, Jan Groot, Theo Veerman
en R. de Vries.
1. Opening.
Voorzitter J. v.d. Ven opent de vergadering en heet allen welkom
op deze winterse dag en een speciaal woord van welkom aan
gastspreker Jaco Geurts en aan pelvimetrist Henk de Bruijn.
Hij sluit de opening af met de mededeling dat nog enkele
belangstellenden onderweg zijn naar deze vergadering.

Betoog Jaco Geurts
Bijzonder op deze ledenvergadering was gastspreker en CDAlijsttrekker Jaco Geurts.
Hij vertelde over hoe hij in de landbouwsector terecht is gekomen
en hoe hij later naar aanleiding van de MKZ steeds meer in een
bestuursfunctie terecht kwam. Dat hij meeregeerde met het
CDA was daarbij het pronkstuk van zijn bestuursfuncties. Naar
aanleiding van het initiatief natuurlijk-luxe vertelde Jaco Geurts
dat het heel goed is dat wij als stamboek werken aan een manier
om meer bewustheid in de kamer te krijgen over wat wij doen
als werk en als stamboek. Hij vertelde dat er een zeer beperkte
hoeveelheid “boerenverstand in de kamer” was. Echt verrassend
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2. Notulen van de ALV 2016.

5. Verslag van de kascommissie + benoemen nieuw lid.

Punt 6: de brief van de NVWA staat niet op de site. Dit wordt
alsnog gedaan!
		
3. Ingekomen stukken/mededelingen.

John Zuiderwijk en Theo Veerman hebben de kas gecontroleerd:
John Zuiderwijk vond alles prima in orde! Applaus voor de
penningmeester! Voorzitter Johan v.d. Ven dankt John voor het
2 keer uitvoeren van de kascontrole. Theo Veerman doet volgend
jaar weer kascontrole, samen met Cor v. Zadelhoff. Reserve:
Marnix Knetemann.

J. v.d. Ven:
•
Klaas Tigchelaar is gestopt met werkzaamheden binnen de
FC; Herman Blankenstijn en Jurriën de Graaf maken de FC
voltallig.
•
Teun Vreugdenhil is uit het PT; Harm Trompetter en Dick v.
Spijker zijn nu actief binnen het PT, en natuurlijk Lijsje v. Dijk
(hartelijk dank voor alle lekkere cake!).
•
De statuten van 1988 worden met een notaris doorgenomen;
Fons Withag stelt een huishoudelijk reglement en een
keuringsreglement op.
•
Er zijn al veel fotoboeken verkocht, maar er is nog een aantal
op voorraad.
•
Bij het PT en/of secretariaat te koop: mooie koebeelden,
verjaardagskalenders, stropdassen en badlakens met logo.
•
Ieder ontvangt aan het eind van de vergadering een
enquêteformulier dat ingeleverd kan worden na de lunch. Er
zijn 3 spermabonnen te verloten onder de inzenders! (met
dank aan CRV, KI Samen en KI De Toekomst!).
•
De cursus “Vee beoordelen” start 15-02-2017 in Dronten en
men kan zich hiervoor nog aanmelden!

6. Jaarverslag.
Het jaarverslag wordt door Lisette van Es voorgelezen wegens
stemproblemen van Marga van Beukelen. Het jaarverslag wordt
onveranderd goedgekeurd.
7. Bestuursverkiezing.
Marga v. Beukelen is herkiesbaar.
Er zijn geen tegenkandidaten en zij wordt
met applaus herkozen. Zij ontvangt een
prachtig boeket bloemen van de Mw.
M. de Geus. Marga bedankt iedereen
voor het in haar gestelde vertrouwen,
maar zegt dat dit wel haar laatste
bestuursperiode van 4 jaar zal zijn.
Hr. A.J. Westerkamp vraagt of Marga van
Beukelen wel lid is? In de statuten zou staan dat alleen leden in
het bestuur mogen plaatsnemen. De maatschap v. Beukelen is lid.

4. Exploitatierekening 2016 – balans – begroting 2017.
8. Mededelingen foktechnische Cie. door Jaap v. Beukelen
Penningmeester Fons Withag neemt de financiële zaken door.
Hr. A.J. Westerkamp vraagt waarom er bekers over waren van de
keuring in Meeuwen?
Hr. J. v.d. Ven antwoordt dat een bedrijf bij hem in de buurt niet
alles direct kon leveren, zodat er elders een nieuwe bestelling
gedaan moest worden. Bij een volgende keuring kunnen er
minder bekers besteld worden! Ook vielen enkele rubrieken uit
zodat bekers niet werden uitgereikt.

De cursus “Vee beoordelen”
start op woensdag 15 februari
met 21 deelnemers.
De KI verenigingen hebben
aangegeven dat er maar weinig
rietjes verkocht zijn in 2016; op
korte termijn is er geen nieuwe
stier nodig.
Binnen BNL zijn de fokwaarden
berekend; deze zullen in de
eerstkomende Rond Roodbont en op de site vermeld worden. Zo
ook de lijst van 8 aanbevolen stieren.
Voorzitter J. v.d. Ven dankt de heer v. Beukelen voor zijn bijdrage.

Balans: mooi positief resultaat van 5000 euro!
Begroting: stelposten worden liever iets aan de hoge kant
aangehouden i.v.m. eventueel hoge kosten.
Hr. Reijer v. Dijk vindt de
notariskosten (750 euro) véél te
laag aangehouden; hij meent dat
dit 2500 euro moet zijn omdat
het uurtarief van een notaris 180
euro bedraagt. Er zal gestreefd
worden naar zo laag mogelijke
kosten!
Hr. R. v. Dijk vindt het een slechte
zaak dat binnen de vereniging
40-50 hobbymatige fokkers
(vaak 65 +) kunnen stemmen
over de bedrijfsvoering van
+/- 10 topfokkers VRB; bijv. de
gezondheidsstatus voor keuringen. Verder geeft hij een groot
compliment voor de vernieuwde versie van het ledenblad Rond
Roodbont; Lisette van Es krijgt vanuit de zaal applaus voor haar
vele werkzaamheden hieraan.

9. BNL
De Kennisdag op 19 november 2016 was interessant, vooral
de workshop van Iris Kolkman omtrent de praktische zaken.
Ook Bert v. Abeelen gaf duidelijk uitleg over de fokwaarden
van stamboekdieren. Hij roept op om (d.m.v. KI stieren te
gebruiken) Stamboek-dieren te fokken! Met de KI verenigingen is
afgesproken dat er alleen gemeten stieren zullen worden ingezet.
Bert v. Abeelen (=Projectcoördinator VRB) benadert actief mensen
met het verzoek hun dieren te laten meten. De overheid volgt
onze inzet om meer natuurlijke geboortes te krijgen scherp! De
evaluatie is in 2018!
Het is duidelijk dat wij ons mooie ras niet kwijt willen! Het doel is:
een iets langere/grotere koe met luxe bespiering! Die combinatie
is ook te zien aan de Algemeen Kampioen vrouwelijk in Meeuwen:
Daphne’s Gravin, deze heeft óók een enorme bespiering!
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Hr. A. v. Gent legt uit dat in de BNL-groep in Meeuwen een super
BNL-koe voor 2035 gewonnen heeft.
Ze was keimager, maar best ontwikkeld, goede lengte en hoogte
en prima op de benen! Hr. J. te Riele noemt dit geen dikbildier,
waarop Hr. v. Gent uitlegt dat het om een magere koe ging
die minder toonde, maar wel de dikbilkwaliteiten had! Hr. Ch.
v. Wagensveld vindt dat te weinig dikbilvee in Meeuwen was.
Voorstel van de voorzitter: als er 100 leden met 2 dieren naar de
keuring komen, kan er een aparte BNL-rubriek gevormd worden
en helemaal als Chris met 10 dieren komt!
Hr. J. Hoekman noemt de discussie van de keuring in Zwolle 2015
omtrent de uitslag voor het algemeen kampioenschap vrouwelijk
belachelijk, omdat héél duidelijk te zien was welk dier moest
winnen. Hr. Freddie Bomers zegt dat hij 4 jaar geleden juist lid
geworden is omdat we als stamboek hard werken aan meer
natuurlijke geboortes; de eerste stier kocht hij bij J. te Riele en de
tweede bij J. v. Beukelen. Hij heeft zeer goede ervaringen en raadt
iedereen aan zijn dieren te laten meten. Hij gebruikt ruime koeien
die super dikbilkalveren geven.

en Coba 16 van Aalt v.d. Bunt.
Gefeliciteerd met deze mooie resultaten!
12. Gastspreker Jaco Geurts (2de Kamerlid voor het CDA)
Hij komt uit een boerenfamilie; in2001 (vermeende MKZ)in
Kootwijkerbroek werd ook zijn bedrijf geruimd. Om te proberen
iets te veranderen ,is hij toen de politiek in gegaan.
Annie Schreijer-Pierik gaf aan te stoppen en vroeg Jaco Geurts
voor de 2de Kamer. Nadat in 2012 het kabinet viel, kwam hij bij
de eerste 10! Zijn plaats als Kamerlid vindt hij geen recht, maar
een vóórrecht! Hij zegt zich regelmatig te schamen over de
uitingen in de 2de Kamer en vindt dat er meer naar de praktijk
gekeken moet worden. Jaco mist de trots in Nederland! Men
zou eens moeten kijken bij bijv. Die Grúne Woche waar land- en
tuinbouwers zich presenteren. De opening wordt verricht door de
minister van Landbouw en de exportcijfers worden gepresenteerd
(94 Miljard euro!). Hij betreurt ook dat de melkveehouderij in
Nederland zo verdeeld is; dit is slecht voor de sector! Jaco wil
met “boerenverstand” regeren na 15 maart. Hij heeft enkele
speerpunten: 1: een goed inkomen voor de sector 2: voedsel en
geopolitiek en 3: een Minister voor Landbouw! Dieren moeten
niet worden vermenselijkt, maar wel goed verzorgd. Wij moeten
uitleggen wat we doen en trots zijn op onze sector!
Hr. J. te Riele vraagt of er fosfaatrechten voor vleesvee komen?
Jaco wilde als enige het vleesvee erbuiten laten. Nu is er een
knelgevallen commissie benoemd, die traag werkt.
Dierrechten zouden de bedrijfsvoering beperken en moeten niet

10. Uitreiking Keijl-Flevo prijs door Jaap v. Beukelen
De (gedeelde) wisselprijs voor vrouwelijk vee
gaat naar Gonda 1 van Volenbeek van Bert v.
Abeelen en Marlijn 2 van Jan de Nood (22,5
x 20).
De wisselprijs voor mannelijk vee gaat naar
Topjop van Wilgo v.d. Mheen (18,5 x 15).
De borden zullen bezorgd worden bij de
winnaars omdat zij allen niet aanwezig zijn.
11. Preferente stammoeders
Er zijn 2 oorkondes voor “Preferente stammoeder”.
Voor Dian 6 van Jan Wittingen
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14. Sluiting

gezien worden als pensioen!
Op de vraag hoe de Kamer denkt
over het BNL-project, meldt Jaco
slechts: is hen totaal onbekend!
We moeten dit meer naar buiten
uitleggen en samenwerken met
andere organisaties. Ook nieuwe
Kamerleden
gaan
uitnodigen!
Voorzitter Johan v.d. Ven dankt Jaco
Geurts voor zijn lezing en Aalt vd
Bunt overhandigt hem een schaal
(VRB)-vlees. Jaco nodigt ons uit voor een rondleiding in de 2de
Kamer. We maken hier graag gebruik van.

Om 13.15 uur sluit voorzitter Johan v.d. Ven de vergadering,
waarna iedereen zich richting de gedekte tafels kan begeven. Bij
vertrek krijgen alle leden een VRB verjaardagskalender kado.

12a. Presentatie Lisette van Es (PowerPoint)
Lisette vraagt de leden om hun passie voor
het VRB vleesras te laten blijken door foto’s,
filmpjes, verhalen etc. met elkaar te delen
via het ledenblad Rond Roodbont en via de
website. Ze roept iedereen op om te helpen de
vereniging te laten bloeien!
13. Rondvraag
Reyer van Dijk meldt dat op de 2de zaterdag in augustus de
keuring in Garderen gehouden wordt in “Het Vossegat’.
Ivan Hoekman zegt dat 11 maart de 10de en laatste keuring
in Hulshorst wordt georganiseerd; het resterende geld gaat naar
Kika.
Adrie van Gent meldt dat op 27 april in Lunteren een VRBveiling gehouden zal worden waarvan de opbrengst naar Ethiopië
gaat.
Jan te Riele ziet graag de ingeschreven stieren met punten op
de website geplaatst. Hier wordt aan gewerkt.
John Zuiderwijk vraagt of er grote stickers zijn? Alleen kleine,
maar het PT zal informeren naar grotere stickers.
Er worden enquêteformulieren uitgereikt met het verzoek om
deze tijdens de lunch in te vullen.
Onder de inzenders worden 3 spermabonnen verloot.

Na de lunch bezoeken we het bedrijf van Fam. te Riele in Vaassen
met de nieuwe stal met grote hokken voor de zoogstellen. De stal
is gebouwd volgens de richtlijn “maatlat duurzame veehouderij”.
Er is ingezet op arbeidsgemak in de vorm van gemechaniseerd
voeren en uitmesten.
Fam. te Riele hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!
Marga van Beukelen, secr.
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Ontwikkelingen Bewust Natuurlijk Luxe; maart 2017
Toenemende animo bekkenmaten meten

Stieradvies

Het stalseizoen staat voor Bewust Natuurlijk Luxe grotendeels in
het teken van het bekkenmaten meten. We zien ten opzichte
van vorig jaar een grote toename in de deelname hieraan. En die
toename zit vooral in het aantal nieuwe aanmeldingen. Meer dan
50 bedrijven staan voor het eerst op de planningslijst en er komen
er nog steeds bij! Via ledenbijeenkomsten van de stamboeken
melden fokkers zich aan, maar er zijn ook fokkers die zich zelf
melden, omdat ze ervan gehoord hebben en ook graag willen
weten hoe het bij hun koeien zit.
Half maart zijn de bekkenmaten van 1215 dieren (VRB en
BWB) naar CRV verstuurd, zodat zij voor de eerste lichting van
dit meetseizoen de fokwaardenschatting kunnen uitvoeren.
Honderdenacht (108) fokkers zullen dus eind maart/begin april
het Bedrijfsoverzicht Binnenbekkenmaten ontvangen. Tot begin
mei zullen er nog zo’n 50 bedrijven bezocht worden voor een
meting. Daarna zal met die uitslagen nog een fokwaardenrun
gedaan worden en kunnen eind mei de nieuwe fokwaardenlijsten
van de stieren gepubliceerd worden.

Het stamboek en BNL zijn aan de slag gegaan met de stierenlijsten
om een aantal stieren te kunnen adviseren waarmee meer
natuurlijke geboorten gefokt kan worden. Hierbij is o.a. gekeken
naar de fokwaarden voor ruimere bekkenmaten (fw H = fokwaarde
voor binnenbekkenhoogte; B = breedte) en het geboorteverloop.
Voor het geboortegemak worden 3 indexen bekeken, van de eigen
kalveren en van de dochters. Een voorbeeld: 103-105-97 betekent
een wat vlottere afkalving dan het gemiddelde met een iets langere
draagtijd dan gemiddeld en iets lichtere kalveren dan gemiddeld..
Er is een negental stieren geselecteerd als aanbevolen stier voor het
programma BNL.Alvast een selectie hieruit met een korte toelichting.

Egon 5 AZ (fw H +0,53, B +0,49)
(Egon AZ X Donald)

Carlo 3 van Brandevoort (fw H +0,62, B +0,43)
(Ekimos van ‘t Zwaluwnest X Bertus 2)

Cijfers voor geboorteverloop
98-99-103;
Geboorteverloop bij de dochters
94-96-95.
Nakomelingen van Egon 5 voldoen in de brede praktijk zeer
goed, doordat ze geboren worden als vlotte, goed levensvatbare
kalveren, die snel groeien. Ze hebben ook zeer goede benen en
klauwen.

Geboorteverloop eigen kalveren 94-103-108.
Geboorteverloop bij de dochters zeer gunstig 109-95-105, dus
ze kalven duidelijk gemakkelijker dan gemiddeld, de draagtijd is
korter en het geboortegewicht is hoger dan het rasgemiddelde.
Tevens duidelijke verbeteraar van benen en klauwen en de
nakomelingen zijn beste groeiers.
Gertinus van Volenbeek (fw H +0,11, B +0,09)
(Tinus X Gert vd Lingenhof)

Jos van de Kraloërheide (fw H +0,42, B -0,03)
(Jos X Bert)

Kalveren worden overwegend vlot geboren met een aantrekkelijk
geboortegewicht (102-101-96), terwijl ze er al snel goed ingroeien.

Gunstig geboorteverloop 103-105-97.
Nog geen afkalfgegevens van dochters bekend.
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Dario van Pesaken (fw H +0,33, B -0,42)
(Dagobert X Burg’s Billy)

Lauritz van Vredenburgh (fw H +0,52, B -0,18)
(Hein v. Vr. X Donald v. Vr.)

Vlot geboren kalveren na een mooie draagtijd en een vrij laag
Geboortegewicht (105-98-94).
Vader Dagobert: gunstige fokwaarden bmm + geboorteverloop
(108-101-93); Dagoberts moeder heeft meerdere malen natuurlijk
gekalfd van verschillende stieren.

Nog te weinig gegevens bekend over geboorteverloop.
Zijn afstammelingen manifesteren zich over het algemeen als
goed bespierde dieren met een prima groeisnelheid.

Natuurlijk geboren dikbilkalf , eigenaar
A. vd Bunt.

Natuurlijk geboren kalf (Patamon x Carlo vt
Veerhuis’, eigenaar A. vd Bunt.

Natuurlijk geboren kalf (v David), eigenaar
H. Hutten te Geesteren).

Natuurlijk geboren kalf (v. Simon vd Flevohof,
mv Tom vt Veerhuis), eigenaar L. van Es

Natuurlijk geboren kalf Ingrid 27 (v Andre, groot
Rassert 539, m Ingrid 15), eigenaar J. vd Ven

Natuurlijk geboren kalfjes, eigenaar Fam. H.
v.d. Ham te Nijkerk

Binnenkort komt het complete stieradvies beschikbaar.

Regionale bijeenkomsten
Het komend kwartaal worden regionale bijeenkomsten
georganiseerd om met fokkerij / stierkeuze aan de slag te gaan.
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op een bedrijf, zodat
er ook gelegenheid is om in de stal of de wei met elkaar koeien
te bekijken . Ook het theorie-gedeelte van de bijeenkomst zal heel
praktisch zijn. U neemt de gegevens mee van uw eigen koeien en
daarmee wordt bekeken welk stieradvies daar het beste bij past.
Vanzelfsprekend kunnen ook andere vragen behandeld worden.
Het idee is dat er regionale studiegroepjes kunnen ontstaan, die met
elkaar verdere thema’s bespreken. In afstemming met BNL kunnen
hiervoor ook experts, zoals een dierenarts uitgenodigd worden.
Op korte termijn wordt via BNL een rekentool beschikbaar gesteld

waarmee de verwachte ontwikkeling van het bekken berekend
wordt als de leeftijd, bekkenmaat en meetdatum worden
ingevuld. Dit rekenmodel bevat dan de laatste informatie op basis
van alle meetgegevens van meer dan 5000 dieren die er inmiddels
zijn. Vanuit BNL wordt de komende periode verder gewerkt aan
de opzet van de jaarlijkse kennisdag. Hiervoor wordt bekeken
of dit mogelijk een regionaler karakter kan krijgen. Samen met
Universiteit Utrecht wordt een opzet uitgewerkt voor een cursusje
Natuurlijk afkalven, waarbij de nieuwe kunstkoe van de Universiteit
een rol zal hebben.
Saskia Scheer, Projecten LTO Noord
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Cursus Vleesveebeoordelen;

kalf was gekozen en ik vond haar prachtig. Een dier met, in mijn
ogen, mooie rondingen en belijningen. Het kalf kreeg van mij de
naam ‘Beest’ (van Belle en het Beest), want ik wilde het toch wel
makkelijker maken dan ‘dat ene kalf’. Chris heeft mij uitermate
goed geholpen met het mak maken, met het wassen en scheren,
en met alle andere voorbereidingen naar de keuring toe. Bij mij
kwam er steeds meer plezier om naar deze dieren te kijken,
en ermee bezig te zijn. Zaterdag 6 augustus 2016 was
het dan zo ver! Veel te vroeg uit bed en vervolgens op
naar de Vleesvee keuring in Stroe. Daar heb ik werkelijk
genoten van alle mooie dieren en van de gezellige
mensen. Iedereen die ik heb gesproken, gaf mij een
welkom gevoel. Iedereen wilde graag uitleg geven
aan dit meisje dat niet veel van koeien wist. Niemand
was te beroerd om mij mee te nemen in hun ideeën over
vleeskoeien. De liefde voor koeien was bij iedereen duidelijk
merkbaar. ‘Beest’ was bijzonder mak, en heeft zelfs nog aan de
kinderkeuring meegedaan. En dat roze halster? Dat heb ik toch
maar achterwege gelaten.
De dag vloog voorbij. De keuring geweest en het gewone leven
ging weer verder, totdat Chris mij op de hoogte bracht van een
cursus Vleesveebeoordeling. Natuurlijk was mijn interesse gelijk
gewekt. Ik wil graag meer weten over wat nou een goede koe
is. Vanuit mijn ervaring met paarden let ik natuurlijk wel op
bijvoorbeeld de benen en de rug. Maar een koe is toch heel
anders dan een paard en waar moet je nou op letten bij een koe?
En wat is nou gewenst bij een vleeskoe?
Op 15 Februari was het zo ver. De eerste cursusavond
Vleesveebeoordeling Verbeterd Roodbont. Chris en ik stapten
samen in de auto, naar Jack en Lisette van Jandlis Meat. Eenmaal
veilig aangekomen, liepen wij binnen voor een goede bak koffie.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het wel even spannend vond,
om als vrouw binnen te stappen in een ruimte vol mannelijke
ervaringsdeskundigen (wat koeien betreft).

Aangezien ik in een appartement woon en koeien helaas niet op
een balkon te houden zijn en ze mij ook niet geschikt lijken om in
een lift te vervoeren, ben ik niet in het bezit van koeien. Ook ben
ik niet op de boerderij opgegroeid, tot mijn grote verdriet. Kort
gezegd; ik ben absoluut geen boerin, maar een gewone
stadse meid. Maar een fascinatie voor koeien heb ik al
wel vele jaren. Soms was ik wel eens te vinden bij
vrienden met melkkoeien. Dan was ik jaloers op het
feit dat zij wel op de boerderij wonen en dagelijks
tussen de koeien mogen lopen. Dat zij wel konden
genieten van de rust en vriendelijkheid die koeien
uitstralen en van die prachtige brede koppen met die
grote natte neuzen. Wie vindt een koe nou niet leuk
om te zien?
In 2016 ben ik via Chris van Wagensveld in aanraking gekomen
met vleeskoeien. In het begin was dit even wennen. Vleeskoeien
zijn toch een stuk imposanter dan melkkoeien. Waar melkkoeien
grote uiers hebben en behoorlijk ‘bottig’ zijn, zijn vleeskoeien
ronde brede koeien met veel bespiering. Vol interesse volgde ik de
gesprekken over vleeskoeien van Chris van Wagensveld en Reyer
van Dijk aan de bar. Regelmatig kwamen er foto’s langs die ik
ook graag even wilde zien. Mijn interesse ligt bij keuringen met
paarden en pony’s (want ja, die heb ik wel. Niet op mijn balkon
hoor, maar ergens op een pensionstal). Zo raakten Chris en ik in
gesprek over de overeenkomsten en verschillen tussen paardenen koeienkeuringen, waarbij we ook was-tips uitwisselden. Want
bij paarden EN koeien, moet wit toch echt wit zijn!
In de aanloop naar de Vleesvee keuring in Stroe, ontstond de grap
om met een kalf van Chris hieraan mee te doen. Ik wilde dan
wel dat het kalf een roze halster om kreeg. Chris hield mij op de
hoogte van de kalfjes die geboren werden. En eigenlijk met de
tijd, werd het idee steeds serieuzer in plaats van een grap. Het

Eerste
avond
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Maar binnen 5 minuten was de gezellige toon gezet, werden er
grappen over en weer gemaakt en bleek mijn spanning absoluut
onnodig te zijn geweest. Nadat iedereen gearriveerd was, werden
de boekjes uitgedeeld. Ik vond het opvallend dat er geen uitleg
werd gegeven, maar eenmaal met het boekje in mijn handen
begreep ik waarom. Een prachtig boekje dat zelfs voor de nietkenners zoals ik, helemaal te begrijpen is. Er staat een goede
uitleg in over het fokdoel van Verbeterd Roodbont gevolgd door
kenmerken waarop gescoord kan worden inclusief duidelijke
plaatjes. Met het boekje en een pen in de hand, vervolgden wij
onze weg naar de koeien.
De stal was werkelijk prachtig.

Dus niet nadenken over de leeftijd of de omstandigheden, of hoe
de koe eruit ziet met meer of minder voer. De koe staat er! Het is
zoals het is en daar beoordeel je op. Alle punten kwamen aan bod.
De kopbreedte, breedte van het bekken en de broek, pijpomvang,
ronding van de bil, noem het maar. Bij elk punt stond in het boekje
een duidelijke uitleg waarop te letten en bovendien gaf Adrie
ook nog een duidelijke uitleg. Er werden vergelijkingen gemaakt,
verhalen kwamen naar boven, discussies werden gevoerd.
Ondanks dat iedereen jarenlang ervaring heeft met koeien- en
mijn ervaring vrij beperkt is- werd ik helemaal meegenomen in de
verhalen. Alles werd op zo’n fijne manier besproken, dat zelfs zo’n
leek als ik het begreep. En als ik een vraag had, werd dat graag en

Alle koeien stonden op een dikke laag stro en zagen er absoluut
goed uit. Mooi in het vlees en een mooie vacht. Er was duidelijk
te zien dat er met liefde voor de dieren werd gezorgd. De koeien
waren stuk voor stuk rustig en mak, en maakten dankbaar gebruik
van de borstels die er hingen. Mensen die beweren dat de koeien
in Nederland het slecht hebben, adviseer ik echt om eens zelf
te gaan kijken. De boeren kiezen er voor om koeien te houden,
omdat ze iets met koeien hebben. En dat iets, die bewuste keus
en die liefde, dat zie je terug in de koeien.
Ook bij Lisette was die liefde duidelijk zichtbaar toen ze vol
trots tussen haar koeien liep. De grote groep werd verdeeld in
beginners en gevorderden. Onze groep beginners volgde Adrie
van Gent naar ‘onze’ koe. Wat ik als beginner kon zeggen over
deze koe is dat ik dit wel een hele mooie koe vond! Adrie, die
duidelijk veel ervaring heeft in het keuren van koeien, probeerde
ons door zijn ogen naar deze koe te laten kijken.
Puntsgewijs zijn wij het hele keuringsformulier afgegaan. Adrie
gaf ons fijne tips, zoals dat we de koe moeten beoordelen hoe
deze er op dat moment voor staat.

simpel uitgelegd. Mijn kennis en daarbij ook mijn interesse werd
steeds groter. Nadat de koe puntsgewijs was besproken, bleek
de tijd met een rap-tempo verstreken. We liepen nog even een
rondje door de stallen en met onze zojuist veranderde ogen door
alle leerzame informatie, keken we ineens toch net even anders
naar de koeien die er stonden. Na afloop werden we verwend met
een hapje en een drankje en werd er nagepraat over de avond.
Wat een gastvrijheid! Jack maakt heerlijke saté! Een tip voor de
iedereen die bij Jack komt : Vraag hem om saté te maken! Met
een voldaan gevoel stapten Chris en ik weer in de auto. Beiden
kijken wij met een positief gevoel terug op deze informatieve
avond. En ‘s avonds in bed, baal ik weer van het feit dat ik geen
boerendochter ben en het met mijn appartement zonder koeien
moet stellen. Gelukkig mag ik nog een paar cursus-avonden
genieten van andermans koeien. Want ja, dat stoeien met die
koeien, dat bevalt mij wel!
Anouk Elsackers
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Even voorstellen!

hoor het ouwe Johnny nog zeggen “ jij dacht zeker dat de bomen
tot de hemel groeien”. Maar goed, dat heb ik ook overleeft en was
een goede leerschool.
De jaren erna leerde ik mijn toenmalige schoonvader Jan van der
Meij kennen. Hij vroeg of ik wat vee wilde kopen voor zijn slachterij
in Sassenheim. Dat leek me wel wat want ik had heel wat boeren

Mijn naam is John Zuiderwijk en ik ben getrouwd met Jenny. Samen
hebben wij een zoon Jasper, en twee dochters Naomie en Sanne.
Met ons vijfjes wonen we in de Bollenstreek, in het dorp Voorhout
om precies te zijn.

Zoals het overal zal het ook in ons dorp waarschijnlijk niet lang
meer duren voor ik de laatste veehouder hier ben. Ik ben eigenlijk
geboren onder de koeien. Mijn vader molk in Wassenaar een koppel
koeien en was daarnaast schillenboer. Hij haalde de schillen op in
Scheveningen en voerde de varkens het brood en de schillen aan
de koeien.
Ik werd ouder, groter en op een dag werd ik van school gestuurd.
Ik kon slecht tegen de muren waar ik tussen moest stilzitten. De
meester vroeg op een dag, wat ik in gedachten had. Ik vertelde dat
ik het op school niet meer zag zitten en dat ik liever aan het werk
ging. Nou dat plan werd uitgevoerd…. en ik kon gaan. Ik weet nog
goed dat mijn vader ‘s middags zei: “ Alles goed en best, maar wat
ga je doen? “ Nou had hij altijd werk zat voor me, maar daar had
ik niet zo veel zin in en besloot om de handel in te gaan. Ik ging op
de fiets naar een boer waar ik wel eens werkte en kocht 2 zwarte
stiertjes, bij de buurman nog 1 en zo kocht de eerste week 5 kalfjes.
Pa zou ze ophalen en verkocht ze door in Leiden. Hij won er knap
aan! Toen waren ze nog duur. Nou dat feest was gebeurd en ik had
de smaak goed te pakken gekregen. De week er op heb ik weer

waar ik inmiddels het vee voor verkocht. Dus zodoende kwam ik
op de veemarkten van Den Bosch, Utrecht en Leiden. Wat een
prachtige tijd! Ik leerde veel mensen kennen en bovendien heb ik
van mijn schoonvader heel wat geleerd (en afgeleerd). Ik ging bij
de geslachte koeien kijken op het slachthuis, in de uitbeenderij.. iets
wat ik altijd zo mooi vond. Al met al, een prachtige tijd en er is veel
gelachen, heel veel… iets wat me altijd bij zal blijven van die mooie
tijd! Daarbij hadden we een stierenstal ,,ballendal’’, een stal waar
150 stieren aan de hangketting stonden en zomers in het weitje,
voor de stal, 40 bullen buiten liepen. De tijden veranderden en op
een dag zei hij: “ Je kan de stal kopen!” Dit heb ik gedaan. Hij stopte
met slachten en na enkele jaren ging de verkering met zijn dochter
ook over. Ondertussen sloten de veemarkten ook hun deuren, iets
wat ik altijd nog slecht kan verkroppen. Het zij zo.... In dat jaar dus
veemarkten dicht. De zomertijd brak aan en de koeien gingen naar
buiten. De stal werd schoongemaakt en daar stond ik: brodeloos.
De toenmalige MKZ tragedie was het toetje en ik was er ff helemaal
klaar mee. Ik werd gebeld door een boer, die zei “Jongen, ik heb
wat voor je!”. Hij kwam op de koffie en vertelde dat hij een bakkerij
had en daar geen zin meer in had. “ Jij gaat het doen, klaar basta!!”
Ik ben toen bij de bakker gaan werken. ‘s Nachts brood verpakken
en van 6 tot half 10 het brood rond scheuren. Ik heb het 7 jaar
gedaan. Daarnaast fokte ik nog altijd een koppel dikbillen en deed
nog wat handel. Ik kon 80 koeien stallen in de verbouwde stal . Toen
leerde ik op een feestje mijn ,,Jenny” kennen. Ze was werkzaam in
de zorg en ook met haar 2 meiden klikte het en spoedig werd Jenny
boerin.Haha . Zelf was haar grootste veestapel 1 cavia. Er moest
wel even gepraat worden, want de hele dag “dat vind ik zielig”
en “dat is niet leuk”, was ik gauw zat. Jenny snapte het erg gauw

een stuk of 6 gekocht… zelfde liedje, ik was zo blij als wat, maar
toen … Ik vergeet het nooit! Ik fietste en fietste en fietste… de teller
stond op 24 koeien. Het leek wel of er geen ene koopman die week
de boer op ging, hahaha. Nou zal die dinsdagochtend niet gauw
meer vergeten “ koopman Johnny” ruimde 1800 gulden op en ik
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en liet snel zien wat aanpakken was. Ze voerde al gauw de kalfjes,
iets waar je engelengeduld voor moet hebben en waaraan het mij
echt ontbreekt. Al gauw deed ze intrek op de farm. Een kinderhand
is gauw gevuld zeggen ze wel eens, maar de verdiensten werden
toch wel schraal. Wij wilden toch iets anders bedenken. We zijn een
eigen zorgboerderij begonnen. Al binnen een week begon het goed
te draaien en het werd voor ons een succesverhaal. We hebben nu
een gemiddelde van 6 cliënten per dag. We hebben wat oudere
mensen met dementie en een paar kinderen met school ontzegging.
Daarnaast zijn er nog enkele mensen met een beperking. Ik help
de cliënten doordeweeks met het voeren en met alle voorkomende
klusjes. Nou heb je een spreekwoord dat luidt: “Als echtparen echt
paren, hebben echtgenoten echt genoten” en daar was ie dan… na
9 maanden mijn grote vriend Jasper! Iets wat ik nooit gedacht had,
maar man, wat ben ik blij met dat jong, Een pracht jong! Maar goed,
ondertussen is hij ook alweer 6, en net zoals ik gek van koeien.Om
nog even over de koeien terug te komen, ik heb altijd mijn hart bij de
koeien gehad en best wel vaak een knap stalletje vee gehad. Ik kon
er altijd slecht afstand van doen, dus de stal bleef vol. Dan kwam
het voorjaar en kwamen er weer mensen in de stal, die dan bleven
vragen naar die 2 mooie baggerbonte pinken of nuchtere kalfies
… of de hele koppel. Ik was dan niet verlegen en vroeg geld en dat
eindigde dan in lege plekken. Iets wat me soms weleens zeer deed,
maar dan keek ik in de portefeuille en was het weer gauw vergeten.
Enkele jaren terug ben ik lid geworden van het Verbeterd Roodbont.
Iets wat ik eigenlijk veel eerder had moeten doen. Een zeer leuke
club met allemaal mensen met dezelfde tik: koeien houden met een
mooi velletje! Het nadeel is wel, van dat beetje handel doen, dat ik
geen gezondheids statussen heb. Iets wat ik eigenlijk wel wil, zodat
ik ook eens wat dieren op een tentoonstelling kan insturen. Zoals
het eruit gaat zien krijg ik het dit jaar wel voor elkaar.Heb jaren lang
altijd een 30 kalfkoeien en door de handel altijd teveel vee op stal. Ik
heb het voornemens om alleen VRB dieren te laten kalven. Ik schaar
mijn vee altijd uit , daar ik geen land bij huis heb. Ik heb sinds 2 jaar
een stamboekstier bij de koeien en al mijn beesten zijn stamboek.

Ik krijg dit voorjaar een 20 VBR kalveren en heb inmiddels enkele
kalveren van Constantijn van Blaak in het hok staan: zeer dikke
gespierde beesten. Daarnaast krijg ik nog wat kalveren van Tarik van
Vredenburg, en nog enkele van Sem van Vredenburg. Ik hoop op
een beetje kuizen, iets wat me vorig jaar niet gegund was, maar
goed als het maar leeft. Het is toch topsport, dat kalfjes fokken.Wat
is het genieten als je bij de collega fokkers over de vloer komt. Ben
nu voor de eerste keer aanwezig bij de veebeoordelingscursus. Iets
waarvan ik nooit gedacht zou hebben dat ik dat leuk zou vinden. Als
je dan komt bij Lisette van Es met hun prachtstal, bij Van der Mheen
met zijn vee, bij Aalt van der Bunt met een stal vol vee, maar ook de
nieuwe stal van Jan te Riele is een blikvanger. Of als je op de koffie
komt bij Theo Veerman en …..noem ze allemaal maar op. Allemaal
mensen met een grote passie en liefde voor hun vee. Schitterend!
Ik heb in 2015 een keer meegedaan op de landbouwdag in Alkmaar,
gewoon voor de leut en werd toen kampioen met een zelf gemeste
koe. Dat was wel erg leuk en als je dan iedereen in de weer ziet met
zijn beesten, wat is het toch mooi en wat ben je toch een gelukkig
mens als je dit in je bloed heb zitten!! Ik zie het hier wel eens als
ik zondagsochtends de koeien heb gevoerd en de hele stal staat
lekker te vreten… daar kan ik uren naar kijken. Hoe de ene koe de
ander likt, hoe de andere koe lekker ligt te herkauwen, hoe een kalf
springt door het stro… wat kan ik daarvan genieten. Of de kalfjes
die aan de speenemmer staan te lurken, prachtig! Al met al een
mooie hobby, want dat is het uiteindelijk. Ik hoop dat de regelgeving
ons een beetje goedgezind blijft en dat we allemaal nog lang mogen
en kunnen blijven genieten van onze mooie VBR veestapels.
Kan nog wel 10 kantjes schrijven, maar het is nu 23.21 uur en ik
ga nog even de stal in. Ik verwacht nog een kalfkoe en dan tikt de
klok door. Met de lente in aantocht, wens ik iedereen veel goeds en
een goeie fokkerij. Blijf genieten van dit moois! Ik weet wel, dat het
koeien houden bij mij pas stopt, op de dag dat mijn hart stopt !!
John Zuiderwijk
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De erfenis van Zuijlenstein
(vervolg)
Je kunt het bijna niet geloven van een 65 plusser, maar het
feit, dat mijn verhaal deze keer nogal kort uitvalt, wordt
veroorzaakt door tijdsgebrek. Ik was niet toegekomen aan
het naspeuren van (al of niet spontane) gevallen van inteelt,
zoals ik aangekondigd had. Mogelijk komen we daarop een
later tijdstip nog eens aan toe, want de materie interesseert
mij echt wel.
Daarom deze keer een tekening en een kort verhaaltje over
één van de bekendste dochters van Graaf Charlon en wel
Marga 26 van Kruithof.
Marga 26 heeft zich haar hele leven goed geweerd, zowel
in de keuringsring, maar ook als fokkoe. Ik heb haar
daarom drie keer getekend. Links ziet u haar als kalf, toen
ze kampioene was van de mini’s op de Paasveetentoonstelling in Tolbert. Haar lengte, die vooral op volwassen leeftijd zo opviel, had ze in
dat jeugdige stadium ook al. Maar meer nog door haar beste, harde bespiering kwam ze voorop te staan, terwijl ze vooral de aandacht
op zich wist te vestigen door een overvloed aan rastype.
Twee jaar later kreeg ze in Zwolle de titel Miss Toekomst, waarbij ze weer steunde op rastype en bespiering en ook op gaaf beenwerk, dat
ze ook nog eens goed wist te gebruiken.
Op de rechtse tekening laat ze helemaal zien hoe ze er als volwassen koe uit zag. Duidelijk is aan haar type te zien dat haar ontwikkeling
meest te danken was aan haar opvallende lengte en breedte. Ook toen liep ze op de keuringen steeds in de voorste gelederen.
Frans Kuijpers schreef over haar: “Marga 26 weet haar kwaliteit wel door te geven, getuige enkele van haar dochters in Mariënheem, die
als twee druppels water op hun moeder leken.
Marga 31 (v Hein 3) en Marga 33 (v Mollie’s Kees) wonnen allebei hun rubriek, terwijl Marga 31 als kampioene van haar jaargang werd
aangewezen.
Iets wat meer maat is misschien nog welkom, maar het zijn beste luxe modeldieren met hun kenmerkende vrijwel geheel rode haarkleed”.
Wordt vervolgd.
Adrie van Gent
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Veehouderij Gerard de Koning

Tel: 06-53257524
Kleihoogt 26

Wij zijn doorlopend op zoek
naar rundvee geschikt voor de mesterij

Berkel en Rodenrijs

Kwaliteitsvoer
voor
topresultaten!
✓ beste ingrediënten
✓ uitgebalanceerde samenstellingen
✓ specialist in maatwerk
✓ persoonlijke benadering
T
VOER WAA R M EE R IN ZI
EN M EE R UI TKOMT !!!

P. Bos Veevoeders BV
Hoofdweg 144

6744 WP Ederveen
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tel:
fax:

0318 - 57 28 41
0318 - 57 40 02

email:
internet:

info@pbosveevoeders.nl
www.pbosveevoeders.nl
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Hans
19

TRAILERS ■ TRANSPORT ■ VERHUUR

Noorderbaan 83 - 87
8256 PP Biddinghuizen
The Netherlands

T. +31 (0) 321 333 333
M. 06 - 22 20 47 68
E. wim@keijl.nl
I. www.keijl.nl

'Topkwaliteit met levenslange garantie.

BVD analyse en DNA onderzoek in één oormerkset mogelijk.
Informatie:

Bflex Oormerken bv
Tel. 053 428 1603
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www.bflexoormerken.n
l

Veevoeders
van Goethem
Import en Export van

Luxe vee uit
Belgie -Frankrijk
Speciale All Mash
mengelingen voor
stamboekfokkers en mesters.
Wim van Goethem

Tel : 0032 475 276 455

Email: wim.vangoethem@outlook.com

Fax: 0032 377 263 10

www. veehandel.net

ONDERSCHEIDEND
IN FOURAGE
FOURAGE EN
ENDIERLIJKE
DIERLIJKEMEST
MEST
ONDERSCHEIDEND IN

ONDERSCHEIDEND IN DIERLIJKE MEST

ZUIDERZEESTRAATWEG 245, 8096 BK Oldebroek | T (0525) 63 30 64 | F (0525) 63 36 46 | WWW.JANBAKKER.NL
ZUIDERZEESTRAATWEG 245, 8096 BK Oldebroek | T (0525) 63 30 64 | F (0525) 63 36 46 | WWW.JANBAKKER.NL
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Wat mij bezighoudt….

procedure de regelingen te beperken en het liefst geheel van tafel
te laten verdwijnen.
Soms overvalt de angst me. Ik spreek mezelf toe `er is niets om
bang voor te zijn, het komt wel goed`. Intussen heb ik mij als
“knelgeval” aangemeld bij de verschillende kanalen. En ga ik net
als velen van jullie de strijd aan.
Angst is lastig te bedwingen, maar mijn liefde voor onze mooie
veestapel is groter!!

Een van de leukste dingen van het “boerenleven” is dat je nooit
precies weet wat je die dag mag verwachten. Een van oorsprong
`stadse` die uitgroeit tot een `echte boerin`. Oké, eerlijkheid duurt
het langst, de geboren boer noemt mij in de wandelgangen een
prutsboerin, als ik weer eens een onhandige actie heb, of in zijn
ogen een toch nog stadse-vraag stel. Iedereen is zo langzamerhand
wel bekend met mijn grenzeloze liefde voor koeien.
Mijn Verbeterd Roodbonten… In hun puurste vorm met alle
schoonheid van imperfectie. Als ik namelijk nu al de perfecte koe
op stal had staan, zou dat op zijn minst bijzonder te noemen zijn.
Dat gevoel van liefde voor de koe, lastig te omschrijven, maar als
je het echt wilt begrijpen is het misschien beter om eens bij een
boer in de stal te kijken. Veel burgers hebben deze dagen weinig
begrip als het om het bestaansrecht van de boer gaat.
Discussies binnen de sector, op alle agrarische gebieden, tonen aan
dat de kloof tussen boer en burger enorm is. Of je nu een bio-boer
bent of juist een gangbare boer, tuinbouwer of vleesveehouder….,
het gaat erom dat je met liefde, passie, aandacht en geloof in wat
je doet, het beste uit je “product” haalt. In de vleesveehouderij
is dat voedsel van hoge kwaliteit waar aandacht aan is besteed.
Liefde voor de koe! Daarmee voeden wij de monden van vele
vleesliefhebbers. Waarbij we de strikte regels rondom wettelijke
eisen uit Nederland en Europa naleven en ook nog eens rekening
houden met wat de consument er van denkt.
Een sector die zo belangrijk is voor de Nederlandse economie.
Je zou toch denken dat wíj…de Nederlandse samenleving, trots
zijn op deze sector. Niets is minder waar en niets is perfect.
Regelgeving in vormen als fosfaatreductieplannen, fosfaatrechten/
plichten, kleinschalig werken en een overheid met nul-kennis van
de sector. Dat is de situatie waar we nu voor staan. Inmiddels zijn
er, ten tijde van dit schrijven, meerdere gesprekken gestart met het
ministerie en zijn er initiatieven om met behulp van een juridische

- Lisette, “strijdbare boerin”
Ik wissel graag met u van gedachten. Inmiddels heeft het
Verbeterd Roodbont Stamboek een eigen facebook-pagina.
https://www.facebook.com/
Verbeterd-Roodbont-418895385121270/
Like deze pagina, blijf op de hoogte van nieuws, maar plaats
ook zelf eens een nieuwtje/foto/filmpje!
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CARLO KLH

- Nu beschikbaar bij K.I. SAMEN!

Alger Meekma

361019 | CARLO VAN DE KRALOËRHEIDE (AB87) | Carlo van ’t Veerhuis (AB89) x Peter

Kampioen uit kampioenen!

• Breed gebouwde stier met glashard beenwerk en luxe bespiering
2jr 7mnd ingeschreven met AB87 Algemeen Voorkomen
• Op
- AB88 voor Rastype, AB88 Bespiering
• Preferente moeder Daphne 3; Algemeen Kampioen NVM 2013
• Daphne 3 heeft het allerruimst bemeten bekken van het VRB ras
• Halfzus van Carlo KLH: Daphne’s Gravin; Algemeen Kampioen NVM 2015
van de bekende VRB stier Carlo Veerhuis
• Zoon
- EX94 Ontwikkeling, AB89 Bespiering en AB89 Algemeen Voorkomen
- Zeer gewaardeerd op stamboekkeuringen

K.I. S A M E N

T +31 (0)77 35 86 789 ki@ki-samen.com

De praktijk bewijst ‘t!

www.ki-samen.com
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Fosfaatplichten,

Wij zijn ervan overtuigd dat ook deze oneerlijke regels en de
onwerkbaarheid ervan het directe gevolg zijn van het feit dat onze
mooie, duurzame, extensieve sector onzichtbaar is, zowel bij de
gemiddelde consument als bij de lobbyisten en beleidsmakers in
Den Haag. Ze hebben daar geen idee gehad van alle individuele
gevolgen van het reductieplan!

de Feiten en de Fabels
De fosfaatrechten (ik noem het liever fosfaatplichten) en het
reductieplan houden onze gemoederen al enige tijd bezig. Terwijl
vooral de melkveehouderij de oorzaak is van de groei van de
rundveestapel en de verhoogde fosfaatproductie, worden alle
koeien op dit moment over 1 kam geschoren.

Laten we lering trekken uit de afgelopen
periode en onze onderlinge verschillen
ondergeschikt maken aan een
keiharde promotiecampagne voor de
totale Nederlandse Vleesveehouderij,
ongeacht ras, koe, stier enz.
Alleen dan hebben we bestaansrecht!

Feit blijft dat we als vleesveesector gedwongen worden tot het
nemen van allerlei maatregelen om een situatie te verbeteren
waar we part noch deel aan hebben.
En wat wil Nederland eigenlijk bereiken met de instelling van
fosfaatrechten? Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist van het
vakblad V-Focus onderzocht dit en schreef hierover het volgende:

Anita Heijdra, vleesveehouder IJsselstein

Cursus Vleesveebeoordelen;

“Omdat de fosfaatrechten zijn ingesteld om de derogatie
van de Nitraatrichtlijn zeker te stellen, ga ik ervan uit dat alle
fosfaatregelgeving nodig is om de waterkwaliteit te verbeteren,
in de eerste plaats voor stikstof, en daarnaast voor fosfaat.
Pakken we nu niet verkeerde probleem aan?

Bij Fam. H. van den Ham in Nijkerk.
Op woensdagavond 22 februari ging de hele
club van de cursus “Vee beoordelen” naar
de gebroeders Van den Ham in Nijkerk.
De gebroeders zijn twee gemoedelijke
baasjes, gekleed in een stofjas en met een
petje op en allebei getooid met een snor.
Maar bovenal zijn het enthousiaste
liefhebbers van ons roodbonte ras. Met een
uitgebreide ontvangst met koffie/ thee en een

Tweede

Hebben we voor het verbeteren van de waterkwaliteit op stikstof
(behalen doelen Nitraatrichtlijn) met onze focus op fosfaat wel
het juiste stuurwiel in handen? Ik ben bang van niet. In dat
geval zouden we in plaats van de fosfaat, juist de stikstof moeten
exporteren naar het buitenland. Net zoals in België gebeurt, daar
is mestverwerking gericht op afvoer van stikstof. In Nederland
blijven we nu precies zitten met het mineraal waar we van
Brussel juist vanaf moeten. Straks hebben we wel een Nederlands
fosfaatprobleem opgelost, maar het Europese stikstofprobleem
is gebleven.

avond

… Uit de enorme databestanden met cijfers wil ik alvast
één conclusie trekken: het zal heel moeilijk worden voor de
landbouw om het landelijke fosfaatprobleem op te lossen, zolang
de hoofdmoot aan fosfaat wordt aangevoerd met de grote
rivieren, en ook de rioolzuiveringsinstallaties nogal wat fosfaat
laten doorslippen naar het oppervlaktewater. De sloten rondom
veel boerenbedrijven, zeker in de zandgebieden, zijn minder
verontreinigd met fosfaat dan onze grote rivieren. Ervoor zorgen
dat geen vuiler rivierwater de schonere landbouwgebieden kan
instromen, zou een aanbeveling kunnen zijn.” , aldus Geesje
Rotgers.

schaal lekkere cake, werd er even stevig gesproken over de
nieuwe regelingen Fosfaatreductieplan 2017. Na een tweede
bakkie hebben we dit onderwerp maar aan de kant geschoven.
We kwamen tenslotte toch voor ons plezier! Iedereen ging met
een vrolijk gezicht de nette ouderwetse stal in.
De
beginners
gingen met Adri
van Gent naar
de koeien en de
gevorderden met
Jaap van Beukelen
en onze nieuwe
kracht van de
foktechnische
commissie: Jurrien
de Graaf, naar de

In het sectorplan “Koersvast richting 2020” dat Hans Huijbers
(ZLTO) namens de hele primaire sector en dus ook namens
ons heeft ondertekend, is een fosfaatplafond benoemd voor
de categorie ‘Overig Rundvee’. Dit betreft vleeskalveren en
roodvleeskoeien en –stieren en is vastgesteld op 12.500 kiloTON.
Volgens recente cijfers van het CBS blijven we hier structureel
mijlenver onder, ondanks het feit dat de vleeskalverenhouderij
fors gegroeid is .
Wij vinden het principieel onjuist dat vleesveehouders een offer
zouden moeten brengen om de derogatie te borgen en zijn
ervan overtuigd dat ‘Brussel’ hier ook niet om vraagt. Dat is de
reden dat we ons hier de afgelopen maand keihard voor hebben
ingezet. De komende dagen zal blijken of dat effect heeft gehad.
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Even voorstellen.
Ik ben Harm Trompetter, woon in Nieuwleusen en ben getrouwd
met Alie. We hebben ruim 25 jaar met Piemontese koeien
gefokt, maar vanwege het karakter zijn we overgestapt naar
Verbeterd Roodbont. Ik ben altijd een liefhebber van de Verbeterd
Roodbonten geweest, maar het werk en de keizersnedes gingen
moeilijk samen. Vanaf mijn pensionering met 63 jaar ben ik serieus
gaan nadenken over verandering. Na een paar problemen met
de pimo’s heb ik een rigoureus besluit genomen en ben zo snel
mogelijk overgestapt naar Verbeterd Roodbont. Inmiddels hebben
we tussen de 20 en 25 dieren en zijn we bezig met de volgende
stap. Dat is wat meer luxe proberen te fokken met dieren die toch
een ruim bekken hebben. (Bij het opstarten van een VRB koppeltje
is het moeilijk om luxe dieren te kopen).
We zijn al aardig op weg met de ruimte van de bekkenmaat bij
enkele koeien. Ik realiseer mij ook dat er nog een lange weg te
gaan is. Ik ben al in bezit geweest van een natuurlijk geboren

driejarige fokstier van de gebroeders.
De fokstier is een op het oog kei magere en wat gewoon luxe stier
met een royale ontwikkeling en stamt volgens de schets uit een
mooie bloedlijn, waar we goed over konden discussiëren. Al met
al kwamen we met elkaar tot een overeenstemmende mening dat
we de stier graag wat royaler in de bespiering zagen en ook met
wat meer rastype. Zijn beenwerk daarin tegen behoorde tot zijn
sterkste punt, wat van groot belang is. Wat zijn fokeigenschappen
betreft, was een ieder dol enthousiast: wat een mooie langgerekte
en brede fijne kalveren gaf deze stier! Dit in combinatie met de
bestaande veestapel, een groot deel vaarskalveren, waarmee
de gebroeders een mooie vooruitgang boeken in hun fokkerij.
Eenieder had het erover dat zo’n kalf nog wel in hun kofferbak
mee naar huis kon… hahaha.
Vervolgens gingen we naar de koeien voor de volgende
beoordeling. Mooie, fijne dieren met mooie korte koppen en waar

dier(Debbie van de Flevohof) maar die kon zelf niet natuurlijk
afkalven. Ik heb van deze koe nog nafok, dus wie weet.
Hoe kom ik nu bij het promotieteam terecht? Vanaf het begin heb
ik mij ontzettend goed thuis gevoeld bij het Verbeterd Roodbont.
De leden-barbecue, de ledenvergadering, het onderlinge contact
en zo zijn er nog wel een paar dingetjes te noemen gaven mij het
gevoel dat deze vereniging bij mij past. Toen er sprake van was
dat er een nieuw lid bij moest komen, ben ik gevraagd door de
zittende promotiemensen of ik er wat voor voelde om het team
te versterken. Dat leek mij wel wat en ik heb vol overtuiging JA
gezegd. We wonen niet ver bij elkaar vandaan, wat een groot
voordeel is met het in orde brengen van de materialen en het
schoonhouden van de spullen na een keuring. Ook kan en mag
ik met de aanhanger rijden, wat belangrijk is wanneer er iemand
plotseling niet zou kunnen.
Inmiddels doe ik mee aan de cursus “Vee beoordelen” voor
beginners, wat zeer leerzaam is en super gezellig. Echt een
aanrader voor degene die nog niet geweest is. Gewoon meedoen
volgend jaar! Zoals ik het nu, op ruim de helft van de cursus,
zie dan doe ik het volgende seizoen zeker weer mee bij de
gevorderden. Ik roep iedereen dan ook van harte op: “Schroom
niet en kom ook! ”.
Verder doe ik vrijwilligerswerk bij het mennen met paarden voor
een wagen waarbij hele zware gehandicapten op een bed liggen
op de paarden. Ontzettend dankbaar werk. Ook moet ik nogal
eens bezig met het maken van de leren schachten voor kalveren
met kromme pootjes.
Groeten en tot ziens in de promotietent Harm Trompetter

ik zo van hou: de horens er nog aan. Prachtig gezicht!
De koeien scoorden een iets lagere ontwikkeling en aan het
beenwerk viel nog te verbeteren, maar met de huidige fokstier
is er een goede weg ingeslagen. Nog even met Van Gent
doorgesproken of de twee groepen een beetje op een lijn zaten
met de beoordeling. Welnu, dit was duidelijk het geval en we
gingen naar de ontvangstruimte.
Hier stonden frisdrank, limonade en een koud biertje klaar. Kortom,
alles was aanwezig om onder het genot hiervan nog even na te
praten. Zelfs een grote schaal met warme worsten ging rond en er
werd gretig van gesmuld.Wat een goede verzorging! Om elf uur
sloten we de cursusavond met enige tegenzin af. Met tegenzin,
omdat het een mooie en heel goed verzorgde cursusavond was
geweest. En voor menigeen resteerde ook nog een fikse autorit
van ruim een uur voordat het eigen bed kon worden opgezocht.
Gebroeders van den Ham, bedankt voor de gezellige avond!
Theo Veerman Stal van Halfweg, Beemster
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Cursus Vleesveebeoordelen
Ik zal mij eerst even voorstellen, ik ben
Freddy Bomers, en ik ben 1 van de beginners
van deze cursus. Zelf heb ik op het moment
1 dekstier, 8 koeien, 4 pinken en 3 kalfjes.
Ik ben woonachtig in Winterswijk,
dit bevindt zich in de Achterhoek.
De eerste twee avonden heb
ik samen met de andere
beginners de koeien en een stier
beoordeeld.
Deze avond was bij Aalt van de
Bunt in Dronten.

kijken.
Deze koe had namelijk 3 keer gekalfd en
het laatste kalf was op natuurlijke wijze
geboren. Wat mij betreft was er maar
1 minpuntje en dat waren de
achterbenen. Een veel gehoorde
opmerking was dan ook; “dit
type koe mag ook wel bij mij op
stal staan.” De koe haalde in de
bovenbalk voor ontwikkeling
84 ,rastype 89,bespiering 88
benen 70, en algemeen voorkomen

We begonnen na de koffie, samen met de
gevorderden, met het beoordelen van een
stier. Deze had dienst gedaan als dekstier
en wordt nu afgemest . Het was een super
gespierde stier en goed ontwikkeld. Naar
mijn mening was het meer een Belgisch
Witblauwe dan een Verbeterd Roodbonte.

83 punten. De koe woog 930 kg. Wat het
mooie van deze cursus is dat ik leer hoe je
een verbeterd roodbonte moet beoordelen
en met deze kennis mijn eigen fokdoel kan
verbeteren. Er is zoveel kennis van andere
liefhebbers van dit mooie ras, dat het
iedere avond super leuk en leerzaam is.

Derde

avond

Ik neem mijn Verbeterd Roodbont petje af
voor degene die deze avonden hun locatie
beschikbaar stellen en voor de organisatie
die dit allemaal geregeld heeft.

Gelukkig was niet iedereen het daar mee
eens, zodat er tijdens het bespreken grote
verschillen van cijfers waren. Dit zorgde
voor een interessante beoordeling. De stier
haalde in de bovenbalk voor ontwikkeling
89, rastype 88, bespiering 90, benen 83,
en algemeen voorkomen 88 punten. Het
totaal gewicht van de stier was 892 kg.
Daarna werd er een zeer goed bevleesde
koe uit de stal gehaald en mochten we met
zijn allen hier cijfers voor geven.
Zelf vond ik het een genot om naar te
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25 jaar Verbeterd Roodbonten;

een goede, gedegen en bewezen fokkerij is.
Met hun grote hoeveelheid Verbeterd Roodbonten, op dit moment
zo’n 300 stuks en 130 kalfjes per jaar, zijn zij zeer waarschijnlijk de

Familie Te Riele uit Vaassen
Jan en Petra hebben 25 jaar geleden deze
boerderij gekocht met 1 ha grond en wat
“oude schuren” Toen we hier kwamen te
wonen had het van oudsher de naam Vredenburg, vandaar de
stalnaam “Stal Vredenburg”. Enkele jaren later werden de zonen
Jan en Peter geboren. Sinds 2015 zit de oudste zoon Jan in de
maatschap, onze jongste zoon werk als zzp-er. In zijn vrije tijd is
hij veel op de boerderij te vinden.

grootste van Nederland.
Meedoen met Bewust Natuurlijk Luxe noemen ze “meedoen om
de kijkcijfers”, maar ze hebben wel vanaf het allereerste begin
meegedaan met het bekkenmaten meten. Zij zien in hun fokkerij
zeker een vooruitgang in de bekkenhoogtes, maar houden daar zelf
geen rekening mee. Bij het afkalven maken zij 100% gebruik van
keizersnedes. De koe lijdt niet, heeft geen pijn en risico’s worden

In 1992 waren er nog veemarkten en werd hun bedrijf gebruikt
als tussenstation voor slachterij Gosschalk. Dit was de grootste
bron van inkomsten, totdat in 2001 de MKZ uitbrak. Daarbij
zijn de 66 koeien die op stal stonden geruimd. Dit gebeurde
op een maandag. “Maar we zijn direct het weekend daarop op
pad gegaan om nieuwe koeien te kijken”. Vol goede moed en
met passie voor hun ronde roodbonten zijn Jan en Petra op pad
gegaan om zoveel mogelijk dieren van hun eigen bloedlijn terug
te kopen. Gelukkig hebben zij twee zelf gefokte stieren en 15

vermeden. Daarnaast is het kalf na de geboorte direct vitaal.
Dekking gebeurd altijd door eigen stieren, er wordt heel weinig
gebruikt gemaakt van kunstmatige inseminatie. De koe kalft de
eerste keer af op een leeftijd van 2 jaar. Na drie keer kalven blijft
er een jonge koe voor de slager over. Het eerste jaar blijft het kalf
niet langer dan 3-4 maanden bij de koe, zodat de koe beter door
kan groeien.
Negatieve punten kan Jan niet bedenken over de Verbeterd
Roodbonte koeien. Wel merkt hij op dat er teveel op luxe is

drachtige koeien (ook van een door hen gefokte stier) bij Roel de
Smit kunnen kopen. Hiervoor zijn ze Roel nog steeds dankbaar!
Jan heeft in een heel ver verleden 6 blonde dieren gekocht en
daarbij een luxe kruising met een dikbil Piemontese-stier gemaakt.
Maar al snel kwam de eerste dikbil verbeterd roodbonte koe. Deze
dieren zijn naast dat ze een mooi uiterlijk hebben, makkelijk van
karakter en is rustig vee. Langzamerhand is hij hier volledig op
overgegaan. Was het houden van vleesvee voor de MKZ nog een
mooie hobby, met tot 2005 een full time baan naast het vee. Nu
is het houden van vleesvee bedrijfsmatig.
Bijzonder kenmerk van het bedrijf van de familie te Riele is dat er
28

ingeleverd de laatste jaren. Hierdoor heeft hij zelf besloten om
in te kruisen met Belgisch Blauwen met een roodfactor. “Bij
de slagers onderscheidt je je door de luxe en anders raak je de
slager kwijt”. Ook de consument hoort Jan niet over deze luxe of
keizersnedes. De consument wordt er blij van dat de kalfjes bij de
koe in de wei lopen. Dat wil men graag zien.

geweest, met meer eenlinghokken. Koe en kalf blijven tot 10
dagen apart in een hok staan, waardoor er meer controle is.
Aan één zijde van de stal zijn er 12 eenlinghokken waarbij al het
hekwerk verstelbaar is. Hierdoor kan er eenvoudig uitgemest
worden. Aan de andere kant van de stal zijn drie ruime strohokken

waar zoogkoeien met hun kalveren bijeen liggen.
De stal is ruim en er is veel extra licht om de vruchtbaarheid van
de koeien te verbeteren. Zo is de lichtstraat extra breed en wordt
gebruik gemaakt van led verlichting, waardoor de dag verlengd
wordt. De stal is zelf getekend... misschien wel 30x opnieuw!
Maar alles wat gewenst was is gerealiseerd. Het is een prettige,
fijne stal met prachtige Verbeterd Roodbonten.
De Rolls Royce onder de vleesveerassen, aldus de trotse familie.

Inmiddels is Jan zo’n 20 jaar lid van het stamboek. Naast de
fokkerij vindt hij de keuringen heel leuk. Maar hij ziet voor zijn
eigen bedrijf niet veel meerwaarde in het stamboek, omdat de
meeste stieren meestal naar niet stamboekleden verkocht worden.
Op het bedrijf is alleen een lepto-status en wordt niet voor IBR
geënt. Dit heeft wel als nadeel dat er weinig keuringen bezocht
kunnen worden en er wordt dan ook gepleit voor een, om en om

jaarlijkse, status voor lepto vrij / lepto+ibr-vrij.
Bijzondere herinneringen hebben Jan en Petra aan de tijd dat Jan
als voorzitter van de Foktechnische commissie met Stoffel Dragt
samenwerkte. Een markante eerlijke man. Nog steeds verschijnt
er een glimlach bij hun als ze het over Stoffel hebben.
In december 2016 is de nieuwe stal in gebruik genomen. Bij de
bouw van de stal is gezondheid het belangrijkste uitgangspunt

Op vrijdag 15 september 2017 is bij de familie te Riele een open
dag. U kunt de stal bezichtigen tussen 11.00 – 16.00 uur.
Enkele standhouders zullen deze dag aanwezig zijn, o.a.:
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* Voerleverancier Bosgoed uit Wilp
* Stalbouw
* Hekwerkleverancier van Petegem uit België
* Veearts Dierenpraktijk Vaassen
* Rumnivar mineralen
U bent van harte welkom!

Waar vind je onze leden
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uw stal
als nieuw!
(0342) 44 36 51

voor renovatie

www.hardemanisolatie.nl

Haalt u er uit wat er in zit?

Kalvermelk - Krachtvoer - Probleemoplossende producten - Huisvesting - Benodigdheden voor de kalveropfok

Wij helpen u graag!
Bel +31 (0)577 408111
Alpuro Breeding
Specialist in kalveropfok.
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V eehandel
Henk van de Wetering

Het juiste adres voor al uw vee.
In-/Verkoop
Henk van de Wetering - Veehandel
Goorsteeg 16
3882 LE Putten
Mobiel 06 53 49 12 60
van-de-wetering@hetnet.nl
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Cursus Vleesveebeoordelen;
Ik ben Peter Vermeulen en ik woon sinds kort in Ammerstol. Hier kregen we de mogelijkheid om ons vee bij huis te laten lopen op 5
hectare grond. Voorheen in Reeuwijk was dit niet mogelijk want dan moesten we altijd 8 kilometer rijden om bij het vee, of thuis te zijn.
We hebben nu 10 stuks vee en de bedoeling is om dit uit te breiden tot ± 25 stuks.
Sinds een aantal jaren doe ik elke winter mee met de veebeoordelingscursus en zo ook dit jaar weer. Op woensdagavond 8 maart waren
we welkom bij Wilgo v.d Mheen te Hoevelaken. Hier stonden 4 stieren voor ons vast, zodat we ze van alle kanten konden bekijken en/
of bevoelen. De stieren waren mooi verdeeld in leeftijd en zodoende kon je ook de ontwikkeling van de stieren bekijken. Een ieder
beoordeelde de stieren, waarna er per groep met de cursusleiders, het gegeven aantal punten per onderdeel van het dier werd besproken.
Dit vind ik persoonlijk het leukste deel van de avond, omdat het best wel eens wat discussie kan opleveren waar je ook echt wat van
opsteekt.
Na afloop was er nog een biertje of een sappie met uiteraard
een gezellig praatje hoort. De cursus “Vee beoordelen” is echt
een leuke cursus waar je veel van opsteekt en waar je veel
verschillende dieren ziet en lekker met elkaar over de dieren
kunt praten. Een absolute aanrader, deze cursus!
Tot ziens, Peter Vermeulen

Vierde
avond
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Laatste loodje weegt het zwaarst
Nog nooit van mijn leven heb ik sommige mensen zo zenuwachtig
gezien als afgelopen woensdag 15 maart. Wellicht speelde de
verziekingen en/of de fosfaatreductiewet hen parten.. ik kan
enkel gissen. Gelukkig werden we in Putten in het bedrijf van
familie Wellenberg hartelijk onthaald en na een sneak-preview
van het vee en het eerste kopje koffie, vloeide de ergste spanning
bij de meesten weg.
Voor een enkeling was het geruststellende openingswoord
(en tevens uitleg van de gang van zaken voor de avond) van
opperkeurmeester en grootmeester der juryleden Meneer Van
Gent het allerlaatste zetje wat zij nodig hadden om met een
gerust hart en scherpe geest aan het examen te beginnen. Kort
samengevat kwam het er op neer dat het niet zozeer om de juiste
cijfers draaide, als je maar aan het einde van deze avond meer
kijk en kennis van de Verbeterd Roodbonte dikbil hebt, dan bij
aanvang van de eerste avond. Dan was in ieder geval de missie
van de cursus geslaagd!
Maar liefst een vijftal verschillende dieren moesten door iedereen
individueel beoordeeld en lineair gescoord worden.

Teun Eindhoven, miste omdat
hij (héél strategisch!) op
wintersport was.
De delegatie uit Flevoland
kwam nog later, want Lisette
haar stalfavoriet Bergje besloot
te kalveren. Ik betwijfel
of iemand met zo’n hoog
adrenalinegehalte als Lisette die avond door de dopingcontrole
komt, maar we zullen het antwoord nooit weten…
Lopende de avond en soms met enige overleg onderling, behaalde
ieder de finish, en konden we ons verwarmen op zolder. Na het
verwennen van de inwendige mens met een natje en een droogje
kregen we, bijgestaan door Jaap van Beukelen, een extra tel- en
rekenles van meneer van Gent en ‘het grote nakijk festijn’ ging
van start. Dat is vaak een hoop vijven en zessen, maar deze keer
bleken er toch enkele dieren een drie en zelfs negens te scoren.
Maar of onze cursisten dit ook toebedeeld hadden? Wat een
puntje of twee verschil hier en daar in de onderbalk geeft niet
zoveel strafpunten, maar elk punt verschil in de bovenbalk geeft
een strafscore van het verschil in het kwadraat en dat kan in
sommige gevallen een ware veldslag zijn.
Maar laat ik u allen als lezer niet verder in spanning houden en
hieronder volgt de uitslag:

En gezien het iets latere tijdstip van aanvang was het dus enorm
aanpoten om de cijfers op papier te krijgen. Om voor mijzelf enige
zekerheid van een eerste plaats in te bouwen, zette ik het op een
schrijven en wonder boven wonder was ik als eerste klaar met het
beoordelen. In mijn gedachte stond ik al op het podium met de
rondemiss, de bloemen en de beker met de grote oren. Deze prijs
kon niemand mij meer afnemen! Helaas, was niets van dit alles
voor mij weggelegd….

Beginners:

Strafsc:

Gevorderden:

Freddy Bomers
Henk van Dijk
Frederique Aussems
Harm Trompetter
Anouk Elsackers
John Zuiderwijk
Chris v. Wagensveld
Alicia Renken

192
Jurrien de Graaf
206
Theo Veerman
221
Marnix Knetemann
228
Dick van Spijker
240
Lisette van Es
349
Fons Withag
361
Peter Vermeulen
556		

Strafsc:
189
195
209
210
228
254
637

Bij de beginners (wellicht moeten wij hen in de toekomst ‘Starters’
gaan noemen) enkele nieuwe namen en tevens vrouwelijke
cursisten. Iets wat de organisatie (en ook enkele niet nader te
noemen mede-cursisten) als een zeer positieve ontwikkeling
ervaart.
Voor Freddy Bomers een bokaal en praktische kalfdeken van onze
sponsor P. Bos Veevoeders uit Ederveen. Voor nummer 2,
Henk van Dijk, een zak voeder. Ik hoop dat het hem gesmaakt
heeft. Op de derde plaats Frederique Aussems, waaruit blijkt
dat de bijlessen van haar vriend Aalt hun vruchten meer dan
afgeworpen hebben. En gezien deze positie is er nog ruimte voor
progressie. Dus ik voorzie een hoop nablijven en strafwerk voor
Frederique aankomend seizoen.
Bij de gevorderden voor de winnaar en nummer 2 dezelfde prijzen

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik deze maal de
onderlinge strijd met mijn grootste concurrent, rivaal en afleider,
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met aan kop, Jurrien de Graaf, één van onze nieuwe leden van de
foktechnische commissie. En vanwege deze functie, iets wat in
mijn persoonlijke optiek neigt naar een soort van dopinggebruik/
voorkennis, heb ik besloten hem te diskwalificeren van de
officieuze uitslag. Dus voor mij schuift de complete ranking van
de gevorderden een trede naar boven en daarmee behaalt Dick
van Spijker een dikke podiumplaats.

Samengevat
Mij is, zonder enige drang, dwang noch verplichting gevraagd
om kort en bondig de complete cursus samen te vatten. Hoe
zeer ik het ook probeer: DAT LUKT NIET! De (winter)cursus ‘Vee
beoordelen’ is iets wat elke fokker, stamboeklid, VRB-liefhebber
ééns in zijn leven gedaan en meegemaakt moet hebben! Want
naast een tamelijk leerzame woensdagavond, breekt het de week
ook gezellig doormidden en ontstaan er interessante discussies,
ideeën en oplossingen!

Een van de ideeën welke geopperd is, is om (wellicht eens per
maand of twee maanden) bij een veehouder welke zijn bedrijf,
en avondrust, beschikbaar wil stellen om het lineair scoren nog
meer meester te maken, maar vooral over de koeien, de fokkerij
en houderij te praten. Tevens is er een heuse VRB-groepsapp op
WhatsApp gevormd, waarin iedereen van onze vereniging kan
deelnemen.
KOM ERBIJ EN APP MIJ!
Marnix Knetemann 06 226 22 998
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NIEUW AANBOD
VERBETERD ROODBONT

GROOT RASSERT 592

LEYENHORST 173

• VALT OP DOOR ZIJN FRAAIE KLEUR,
AFTEKENING EN FIJNHEID EN BESPIERING

• HEEFT EEN ANDERE BLOEDVOERING
• IS BEST ONTWIKKELD
• HEEFT EEN SUPER BESPIERING

Schofthoogte: 132 cm
Kruishoogte: 136 cm
Ontwikkeling: 89
Rastype: 89
Bespiering: 89
Beenwerk: 87
Bekkenhoogte: 17.75
Bekkenbreedte: 15
Algemeen voorkomen: 89

Schofthoogte: 146 cm
Kruishoogte: 150 cm
Ontwikkeling: 92
Rastype: 92
Bespiering: 92
Beenwerk: 92
Bekkenhoogte: 17.75
Bekkenbreedte: 12
Algemeen voorkomen: 92

(Leyenhorst 99 x Red Bill 3)
KI-CODE: 57197

(Groot Rassert x Remco)
KI-CODE: 57217

Bestellen
Wilt u Groot Rassert 592 en Leyenhorst 173 bestellen?
Ga naar de website van CRV of neem contact op met
de CRV-klantenservice, tel.: 088 – 00 24 440.
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CRV4ALL.NL

