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25 JAAR ENTER,17 AUGUSTUS 2017

E

en feestelijke editie van de keuring dit jaar, in verband met het 25 jarig bestaan.
Midden in het dorp Enter is een heel mooi bronzen stier standbeeld onthult. Iets om trots op te zijn, na de vele jaren inzet van iedereen.

De dag begon voor de meesten weer toen de zon nog niet op was. Eenmaal aangekomen in Enter, de dieren schoonspuiten en poetsen,
zodat ze er mooi bij staan.
Ook dit jaar is er weer een mooi aantal dieren die ingeschreven zijn. Bedankt daarvoor!
Helaas nog een afzegging wegens ziekte, maar dat is overmacht.
De dieren die er zijn, is iets om trots op te zijn. Er zitten hele mooie exemplaren tussen.
’s Ochtends is er genoeg publiek en het weer werkt nog mee. Helaas is dat in de middag anders en blijft het regenen. De bezoekers
hebben niet zo’n zin om in de regen te kijken, dus is de keuring in de middag dunbevolkt.
Tussen de middag is er nog een huldiging van Gerrit Volkerink. In een koets wordt hij rondgereden in de ring. Een mooi eerbetoon voor
iemand die zich vele jaren tomeloos heeft ingezet voor de keuring in Enter. Bedankt Gerrit!
De nieuwe voorzitter Lidwien van de Riet neemt de hamer over. Welkom en veel succes Lidwien!
Zoals gezegd eindigt de dag dus vooral nat en koud en is iedereen misschien stiekem toch wel blij om de dieren en behaalde prijzen in te
laden. En op huis aan te gaan.
Met een behoorlijke groep is er daarna nog van het heerlijke buffet bij De Krol genoten. Gerrit en Lidwien hebben hier nog het woord
genomen en er zijn meerdere aftredende mensen persoonlijk bedankt voor hun inzet.
Op naar volgend jaar met weer veel inzendingen en mooie dieren.
Nu staat de NVM in Zwolle als eerste op het programma. Graag tot ziens daar!
Met vriendelijke groet,
Evert Rozendaal

Voorpagina;
Uit de collectie van Adrie van Gent.

Inleverdatum
copy Rond Roodbont
vóór 15 november 2017!

Wist

U

dat?

- we in het nieuwe jaar een bezoek gaan brengen aan de Tweede Kamer in Den Haag
- dit bezoek gepland staat voor 25 januari 2018
- jullie zo spoedig mogelijk nadere details over dit bezoek zullen ontvangen
- maar liefst 45 geinteresseerden(of hongerigen) op een fraaie zaterdagmiddag naar het Hooge Noord’n afreisden
- zij op het erf van de familie Beute een heel warm welkom kregen
- hoefsmid Beute en zijn gezin de bezoekers hun keurig verzorgde bedrijf lieten zien
- al die gasten niet kwamen voor het werk van Jetze als hoefsmid, maar ze zijn hobby wilden bewonderen
- een van de hobby’s van de smid zijn vrouw Bianca en zijn gezin betreft
- de bezoekers zelfs daarvoor niet speciaal naar Groningen waren afgereisd
- Smid Beute Verbeterd Roodbont fokt als hobby en de reizigers daarvoor dus zo lang onderweg geweest waren
- de dochter des huizes voor de hoge bezoekers perfecte stukken vlees stond te braden
- alle gasten met een volle buik en vol bewondering voor het bedrijf van Beute huiswaarts keerden
- er trouwens nog een veeteler in Groningen actief is -het hier de familie De Boer in Zijldijk (Zieldiek in het Grunnings) betreft
- Zijldijk een piepklein dorpje is van een paar honderd inwoners dat in het gebied ligt waar ook aardbevingen voorkomen
- vader Frits de Boer in een artikel elders in dit blad vertelt wat dit gevaar voor zijn gezin en zijn bedrijf betekent
- wij vroeger op school leerden dat er in Groningen alleen maar akkerbouw werd bedreven
- de verhalen van Beute en De Boer bewijzen dat Verbeterd Roodbont overal aan een opmars bezig is
- onze redactionele spin-in-het-web Lisette van Es heel vaardig is met haar pen
- zij een prachtig verhaal geschreven heeft over een stier die uit logeren gaat
- de ontknoping van het verhaal verrassend en spectaculair is
- wij er van uitgaan dat Lisette ook in de volgende edities ons van pakkende verhalen gaat voorzien
- we in ieder geval reikhalzend uitzien naar nieuwe pennenvruchten van Lisette
- er in het fraai landelijk gelegen plaatsje Wierden een mooi standbeeld is onthuld
- het standbeeld nu eens geen oorlogsmonument of een beroemde landgenoot betreft
- met dit standbeeld eer wordt gebracht aan al die hardwerkende en betrokken veehouders in ons land
- het een bronzen standbeeld van een fraaie stier is -alleen dit standbeeld al een bezoek aan Wierden rechtvaardigt
- maar jullie van hieruit ook gemakkelijk een klein eindje verder kunnen rijden in oostelijke richting
- je daar vlak aan de Duitse grens de boerderij van Fons Withag kunt vinden
- de Glanerbrugger met veel inspanning en hulp van een handige makker een eigen waterzuivering heeft gemaakt
- het hele project perfect geslaagd is en het de twee sappelaars grote voldoening gaf en nog geeft
- Fons voor een van de volgende edities van dit blad vast en zeker een mooi verhaal over dit grootse project gaat schrijven
- jullie op dit verhaal en op tal van andere wetenswaardigheden nog even moeten wachten tot de eerstvolgende edities
van dit blad.

Adrie van Gent
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Vleesveetentoonstelling Enter 2017

D

e weersvoorspellingen
waren niet zo goed,
althans minder dan we
die voor Enter gewend
zijn.
Dat verklaart
waarschijnlijk ook het
hoge aantal absenties.
De kwaliteit van het
vee mocht gerust hoog
genoemd
worden.
Uiteraard is het wel zo dat
wanneer een gedeelte
van de keuring in de
regen afgewerkt moet
worden dit afbreuk doet
aan de uitstraling van de
dieren.

Mannelijk 0-4 maand

iets meer ruimte in de voorhand was nog een wens.

E

Vrouwelijk 4-8 maand

r waren drie dieren aanwezig van de zes, die
opgegeven waren. Duidelijk kopnummer was Klaas
van de Oude Smitse (Nico van de Oude Smitse x Tom
van ’t Veerhuis). Super ontwikkeld, keihard en gaaf
gebouwd, inclusief beste benen en klauwen. Eigenaar
Roel de Smit.
Op 1B Alfons van Halfweg (Lautinus x Rambo van
Vredenburg) van Theo Veerman. Mooi rastype,
kon in de benen wat sterker. Als derde Jacodes van
de Jacobushoeve (Jacode x Groot Rassert 592) van
Bert van Abeelen. Nog wel heel erg jeugdig, maar
veelbelovend van type.

Een rubriek met vier dieren, waarvan drie klasse
dieren. Eerst Ashley van Halfweg (Lautinus x Tom). Een
rondom aantrekkelijk jong dier, dat er toch nog even
uit liep. Aan elkaar gewaagd waren Gemmi van de
Jacobushoeve (Lautinus x Lauritz van Vredenburg) van
Bert van Abeelen en Coba 33 (Carlo van ’t Veerhuis x
Patamon van Knedo) van Aalt van de Bunt. Gemmi
was een stralend mooie pink, correct gebouwd,
inclusief de benen. Coba 33, sterk en gaaf gebouwd,
met de kracht in de benen in elk geval niet minder.
Rubriek 7, vrouwelijk 8-12 maand

Mannelijk 4-8 maand
Op 1A Arjan van Halfweg, weer een Lautinuszoon (mv
Jacqueline’s Topjob) van Theo Veerman. Mooie correct
afgewerkte stier tot en met de benen en klauwen. Op
1B Arie 2 van Halfweg (Lautinus x Rambo) van Theo
Veerman. Een typische Veerman afstamming.
Mannelijk 11-14 maand
Voorop Patrick van de Weeg (Leijenhorst 173 x Tom
van ’t Veerhuis) van Bert van Abeelen en gefokt
door Jurjen de Graaf. Groot en laatrijp en nog niet
superluxe van type, maar wel veelbelovend vanwege
zijn beste massa.
Mannelijk 2-3 jaar
Hier een tweetal, dat vergaand aan elkaar gewaagd
was. Na ampele overwegingen werd de kopplaats
gegund aan Jasper van de Oude Smitse (Jacqueline’s
Topjob x Red Bill 3) van Roel de Smit: een blikvanger
qua fraaitype en bespiering, hoewel niet feilloos in het
gebruik van zijn achterbenen. Zijn concurrent was de al
bekende Lautinus van de Jacobushoeve (Gertinus van
Volenbeek x Moek van Vredenburg), nu in eigendom
van Theo Veerman. Mogelijk nog beter van foktype,
maar een kleine bemerking op een achterklauw. Al
met al een opvallend tweetal! In de bovengenoemde
volgorde verdeelden zij de kampioenstitels mannelijk.
Mogelijk zijn ze beiden in staat om de opvallende
foklijn van hun respectievelijke vaders verder gestalte
te geven!
Vrouwelijk 0-4 maand
In deze kleine rubriek stonden 2 fraaie vaarskalveren,
beide van Theo Veerman en beide dochters van
Lautinus. Ans van Halfweg (m.v. Rambo) kwam
voorop; zij was feitelijk niet op foutjes te betrappen.
Anouk van Halfweg (m.v. Storm) leek er wel veel op,

In deze rubriek van 2 dieren was ook weer kwaliteit
aanwezig. Didi (Gertinus x Marlex) van Jandlis, mocht
voorop als fraai en fijn gebouwd. Later mocht ze
nog verder opschuiven, ze werd kampioene tot 12
maanden. Haar secondante Coba 30 (Kick x Harry 2
) van Aalt van de Bunt hebben we keihard gebouwd
en hard gespierd genoemd. Ze miste de fijnheid van
Didi even.
Rubriek 8, 12 tot 16 maand
Kelly van Halfweg (Tarik van Vredenburg x Rambo
van Vredenburg) van Theo Veerman werd eerste. Een
allround kwaliteitsdier, keihard en veel rastype. Loise
(Leijenhorst 173 x Jos van de Kraloërheide) van Johan
v.d. Ven, was in elk geval fraai, maar ze kon wat harder
en gaver gebouwd.
Rubriek 9, vrouwelijk 16-20 maand Voorop Judith
12 (Groot Rassert 592 x Marco van ’t Veerhuis) van
Johan v.d. Ven uit de best gebouwde Judith 4, was
een blikvangend kopnummer door haar mooie
belijning en uitstraling. Ze bracht het ook nog tot Miss
Toekomst. Coba 27 (Gigant van Vredenburg x Jacobar
28AZ) uiteraard gefokt door Aalt van de Bunt en nu
in eigendom van Jandlis in Dronten, werd een goede
tweede.
Rubriek 10, vrouwelijk 20-24 maand
Eerst de Zuivelhoeve Jantje (Lando x Alex van ’t
Veerhuis) van Henk Dunnink, heeft een mooi rastype.
Ze is er al aardig aan gewend om haar rubriek aan te
voeren. Dat kan soms ook een dochter van een stier
uit het verleden nog wel presteren! Nogal anders was
Silvia 21 (Groot Rassert 592 x Bertus v.d. Korenaar)
van Aalt van de Bunt. Enorm ontwikkeld in hoogte en
breedte. In de catalogus heb ik over haar geschreven:
apart jeugdig, maar daar waren haar voze benen
eigenlijk mee in tegenspraak.

Rubriek 11, vrouwelijk 2-3 jaar
Er streden 2 Tom dochters, beide van Roel de Smit om de voorrang.
De zeer massale, maar wat weinig jeugdige Kim kwam voorop,
vóór de rijzige, maar iets dunne Betty. Discussie bij de jury en bij
het publiek!
Rubriek 12, vrouwelijk 3 -4 vier jaar
Een rubriek waar de 4 eerste plaatsen waren voor dieren van Theo
Veerman. Voorop de ondertussen wel bekend, iets korte, maar
buitengewoon rassige Bo van Halfweg (Rambo van Vredenburg
x Bart van Halfweg). Verder bekende vaders als Tom, Storm
en Jacqueline’s Topjob en als moedersvader 2 keer Carlo 3 van
Brandevoort. Bo trok ook de kar bij de zoogstellen met Arie 2.
Rubriek 13, vrouwelijk 4 jaar en ouder
Deze rubriek werd gewonnen door de gaaf gebouwde en gerekte,
mooi bespierde Van Volenbeek Laura (Noek van Vredenburg
x Gert van de Lingenhof) van Bert van Abeelen en gefokt door
Evert Rozendaal. Dit kampioenschap kreeg extra glans (ondanks
de regen) doordat Laura in Enter vergezeld was door haar zoon
Lautinus en zeven kleinkinderen. Als afstammelingengroep
maakten ze veel indruk. Niet alleen door de ver doorgevoerde
uniformiteit, maar ook door de correcte bouw en fraaie types.
Proficiat voor fokkers) en eigenaar(s), die hun steentje hebben
bijgedragen aan dit foktechnisch hoogstandje!
Als verdienstelijke reservekampioene bij de oudste koeien noemen
we met genoegen Irene 31 (Carlo van ’t Veerhuis x Jubilant) van
Harrie Hutten. Groot en voorzien van een mooi rastype konden
we bij deze 8 ½ jarige de slijtage inde benen wel wat door de
vingers zien.
Ondanks dat we niet van het traditionele mooie “Enterse” weer
konden genieten, kunnen we die overzicht besluiten met de
opmerking dat het gebeuren in Enter kwalitatief een hoog niveau
liet zien.
Bovendien willen we de actieve Stichting Commissie Vleesvee
Enter feliciteren met het 25- jarig jubileum en hopen we op een
langdurige voortzetting van de vruchtbare samenwerking.
Adrie van Gent

Uit de foktechnische
commissie.

O

nze speciale dank gaat uit naar Theo Janssen uit Baak, die deze dag weer prachtige foto’s heeft gemaakt. U kunt Theo volgen via zijn
Facebookpagina: https://nl-nl.facebook.com/theo.janssen.9889

Ontwikkelingen Bewust Natuurlijk Luxe, september 2017
Goed bezochte regiobijeenkomsten

I

n juli en augustus zijn de regiobijeenkomsten goed bezocht. De aftrap was op de Jacobushoeve in Dorst. Bert van Abeelen vertelde over
zijn fokbeleid dat in het teken staat van het fokken van de economische koe en streven naar natuurlijk afkalven. Het kijken of een koe
natuurlijk kan afkalven is iets dat met de paplepel is ingegoten, dus een vanzelfsprekendheid voor Bert. Ook om er met de stierkeuzes
rekening mee te houden. Dat betekent niet dat er een garantie op natuurlijke geboortes is. Vorig jaar bijvoorbeeld geen enkele. Gelukkig
zijn ze er dit jaar al wel, natuurlijk geboren kalveren.

Vader van een aantal natuurlijk geboren kalveren is de eigen fokstier Gontinus. Deze stier komt uit de ruime bekken lijn met Gonda 1
(bekken 23 x 20 cm met fokwaarden +0,84 en +0,62 voor hoogte en breedte) en Gonda 11 (bekken 22,75 x16,5 cm met fokwaarden
+0,82 en +0,31). Doordat Gonda 11 bewust gedekt met Gertinus (fokwaarden +0,45 en +0,85) heeft Gontinus verwachte fokwaarden
van +0,64 en +0,58. Zeer goed dus. Of de fokwaarden ook daadwerkelijk zo uitkomen, zal pas over enkele jaren bekend worden, als de
bekkenmaten van de dochters bekend zijn.
Half augustus waren we welkom in Dronten, waar Aalt van de Bunt en Lisette van Es hun stallen voor belangstellenden openstelden. Aalt
vertelde over de twee takken die zijn bedrijf kent: melken en afmesten. Zijn 70 melk- en kalfkoeien geven gemiddeld 6000-6500 l met
4,50 vet en 3,70 eiwit. Hij heeft veel natuurlijke geboorten. Hij fokt daar niet gericht op; het fokdoel is rode luxe met melk. “De mooiere
(dikbil-) dieren hou je aan.” De ca. 100 stuks afmesten zijn voornamelijk aangekochte BWB-dieren.

Aalt doet alle natuurlijke geboortes zelf en geeft alle koeien een kans om natuurlijk af te kalven.
Zijn criteria hiervoor zijn:

0. Hoofdfactor is RUSTIG BLIJVEN!
1. Koe moet vlot persen
2. Voelen: wat voor nek zit er op + de breedte van de schouders
		
a. “Is ’t een dikkerd of een gewoon kalf? Die gewone kan altijd natuurlijk.”
		
b. Als ’t niet kan, meteen de verloskundige bellen, want die doet er 1-1,5 uur over.
		
c. Belangrijk om de koe in de benen te houden; de koe moet niet op het kalf gaan persen.
3. Pootjes trekken + neusje zien, kalf moet niet terug schieten. Met 1 persoon, nooit 2.
4. De krik als hulpmiddel om rustig ruimte te creëren
5. Kop eruit => kantelen
		
a. “Als een wokkel komt ‘ie er uit; schuin heeft ‘ie meer ruimte”.
6. Als het kalf over de longen is, krik los. a. Dan kan het best een poos zitten
7. Eventueel nog iets verder helpen na een paar minuten.

Gevraagd naar zijn ervaring met het selecteren op draagtijd, gaf Aalt aan dat hij daar vroeger wel naar keek, maar de ervaring had dat
een korte draagtijd niet altijd een licht kalf gaf. Het feit of een stier zelf natuurlijk geboren is, is voor Aalt geen criterium. Als tip gaf Aalt
nog mee “Mocht ’t mis gaan, kies voor de koe!”
Na de uitleg over de stierenkaart werd nog een rondje door de stal gedaan. Hier werd onder andere stil gestaan bij een natuurlijk geboren
kalf uit de “vlek-kop-koe”, dat als “iel MRIJ kalf, dat niks leek” er nu toch goed ingegroeid is. Onder de deelnemers werd opgemerkt
dat er zat zulke kalveren met de keizersnee geboren worden, waarop gereageerd werd met “Dat komt omdat niemand het überhaupt
probeert!”. Wat door velen beaamd werd. We hebben nog wat te doen!
Het tweede bedrijf in Dronten waar we welkom waren, was Jandlis van Lisette van Es en Jack Renken. Het bedrijf kent verschillende
takken, kippen, zomerbloemen en sinds enkele jaren ook vleesvee en huisverkoop van vlees. In de lichte nieuwbouw potstal lopen VRBen BWB dieren. Buiten lopen de dieren rondom de percelen met de snijheester Hypericum, die in deze periode volop geoogst en gebost
wordt. Een mooi bedrijfsfilmpje liet zien hoe dat in zijn werk gaat, met de zelfgebouwde sorteermachine van Jack.

Afgelopen jaar zijn voor het eerst de bekkenmaten van de koeien gemeten en de fokwaarden berekend door CRV. Hier zitten een paar
hele mooie beloftes in qua fokwaarden, maar ook qua inschatting van de groei van de bekkens, die met de rekentool hiervoor gemaakt
kan worden. Zie hiervoor Vleesveenet.nl.

De veestapel is begonnen met Mara, een prachtige VRB-koe, en inmiddels flink gegroeid. “Een uit de hand gelopen hobby”, volgens
Lisette. De ambitie is om de groei voort te zetten en daarbij te streven naar het vermogen van de koeien om natuurlijk af te kalven. Qua
fokbeleid en natuurlijk afkalven is Lisette “nog in de leer” bij Aalt. Van zo’n bak met ervaring kun je alleen maar heel veel leren.” Dit jaar
waren de eerste natuurlijke geboortes in de nieuwe stal. Zo heeft Bergje 14, met bekkenmaten 20 x 18 cm, natuurlijk gekalfd van vaarskalf
Tara. Moeder en dochter zullen ook op de NVM te bewonderen zijn.

Jandlis’ DAPHNE
Daphne
NL 968370328
28-4-2013
100 % VBR

Bekkenhoogte
bekkenbreedte

Jacode x Tinus
20
17
1x natuurlijk gekalfd

Jandlis’ GERTI
Gerti
NL 621773019
8-3-2016
100% VBR
Gertinus van Volenbeek x
Jacode
16
14
Natuurlijk Geboren

Stierenkaart Aanbevolen Stieren 2017
Samen met de foktechnische commissie van het stamboek is de stierenkaart Aanbevolen stieren 2017 opgesteld. Hierop staan zeven stieren
die gunstig kunnen zijn voor het fokken richting meer natuurlijke geboorten. Hierbij is gekeken naar de fokwaarden voor bekkenmaten, maar
ook geboortegemak-indexen. Bij elke stier is door de foktechnische commissie een toelichting geschreven in het stierenboekje.

Voor individueel stieradvies kunt u contact opnemen met de foktechnische commissie of de praktijk- coördinator van BNL, Bert van Abeelen.

Aankomende activiteiten
Het komende periode zijn diverse activiteiten gepland.
Oktober 2017 		
		
		

NVM 2017.
In de BNL-rubriek keurt het stamboek ruim gemeten en natuurlijk afkalvende koeien aan de hand van
het nieuwe fokdoel.

November 2017 		
		
		

Regiobijeenkomsten in oost en west.
Mogelijkheid om weer enkele interessante bedrijven te bezoeken. Houd de website in de gaten voor
de data en locaties.

December 2017 		
		
		

Start meetseizoen.
Aanmelden voor deze, waarschijnlijk laatste gesubsidieerde,
ronde kan via VleesveeNET.nl

Januari-februari 2018
		

Praktijkdag Natuurlijk afkalven i.s.m. Faculteit Diergeneeskunde Utrecht Een combinatie van theorieen praktijkcursus.

Ontwikkelingen Bewust Natuurlijk Luxe, september 2017
Projecten LTO Noord – Saskia Scheer, projectleider BNL

Bekkenmaten meten
en inschatten

BBQ 2017 in Sebaldeburen

W

ij zijn Jetze en
Bianca en wonen
in Sebaldeburen.
Ons werd na aanleiding
van de BBQ gevraagd
een stukje te schrijven,
over onze hobby. In mijn
dagelijks werk ben ik
hoefsmid. Wij hebben
een boerderijtje met
2,5 ha grond, waar wij
rond de 12 verbeterd
roodbonte koeien houden.Mijn vader is na het
stoppen met melken
begonnen met verbeterd
roodbonten, die kwamen
bij van Abeelen vandaan.
Dit is alweer zo’n 30 jaar
geleden.

Z

o ben ik er ook in gerold. Door problemen met inteelt begon mijn vader met het in kruisen van Belgisch
Blauwe dieren, misschien een tip om een foto van de ingeschreven stieren met afstamming op de web
site van Verbeterd Roodbont te zetten. Dan kunnen we zien of er een stier is die weinig inteelt geeft.
Toen ik in Sebaldeburen kwam, ben ik verder gegaan met dikbillen en ben er toen een paar jaar mee
gestopt.
Maar het begon toch weer te kriebelen, dus 2 Belgisch Blauwe pinken gekocht en een paar kalveren bij
gefokt, maar mijn dochters zeiden: “pa, er moet ook een rooie bij”. Dus gingen wij op zoek en kwamen bij
Teun Vreugdenhil, wat een pracht kerel, hij had een drachtige vaars en verder liepen er nog een stuk of 16.
Maar er was er 1 met witte poten, dat vind ik mooier dan een baggerpoot, en die wilde Teun wel verkopen.
Dit dier was een Ger van de Oude Smitse, dus die ging ook op de kar.
Na een half jaar was ik om… dus de Belgisch Blauwen gingen vertrekken.
Ik ben weer naar Teun gegaan om nog 2 pinken te kopen. Nog een Ger van de Ouwe Smidse en een Tom
van het Veerhuis. Omdat ik het altijd mooi vind om een stier te hebben, heb ik een jonge Bart van Halfweg
gekocht bij v.d. Ploeg in Rumpt. Daar weer mooie kalveren van gevangen.
3 Vaarskalveren! Dus kon ik weer verder.
Daarna heb ik een stier gekocht bij Aalt v.d. Bunt. Een witrug, vader Jacobar, uit Coba. Deze heeft maar
1x gedekt en brak zijn poot. Gelukkig ik had nog een stier, Diesel van Halfweg bij Theo Veerman gekocht
(Silvester uit een Bart van Halfweg) Hiervan heb ik een super vaarskalf gefokt.
Toen mijn kameraad Gerard geen stier had, is ie daar aan de slag gegaan. Hij kreeg er 10 vaarskalveren van.
Ik gebruik de stieren meestal maar een jaar, dan wil ik vaak weer wat nieuws. Ik heb een stier in België
gekocht. Abba, een rooie Belgisch Blauwe van Nodule uit een Candian club moeder. 2 Stiertjes van gefokt
en Abba weer verkocht.
Op naar Arend Jan Westerkamp, samen met mijn kameraad Gerard, daar zagen we 2 mooie stieren.
Gerard vond de Leander van Vredeburg uit een Jarno mooi en ik een Menno 14, dus alle 2 maar gekocht
die hebben beide super gefokt.
De Menno 14 gaf super luxe kalveren, maar miste soms iets. De Leander gaf meer maat en massa.
Momenteel heb ik de koeien drachtig van Theodorus van Halfweg, deze komt ook bij Theo vandaan.
En is er 1 drachtig van Harm, een Storm uit een rooie Belgisch Blauwe Silvia Bertus v.d. Korenaar.
Ik fok meestal rond de 4 a 5 kalveren per jaar. De koeien kalven bij mij wel vroeg af, rond de 21 a 22
maand. Ik laat de kalveren nooit bij de vaarzen lopen, die doe ik bij een andere melk koe zodat de vaarzen
goed door kunnen groeien. Ze worden dan ook meestal weer sneller drachtig.
De kalveren lopen niet langer dan 3 maand onder de koe, dan komen ze er bij weg en krijgen onbeperkt
krachtvoer wat ik aanmeng met luzerne.

Keuringen doe ik nooit aan mee, het ontbreekt me vaak aan tijd. Maar ik ga wel vaak kijken en vind het altijd een gezellige ploeg, die
verbeterd roodbont fokkers.
Iedereen kijkt er weer anders naar… ik hou van veel luxe, dan geef ik wel wat toe op de maat en lengte, maar ik moet er natuurlijk wel
om denken dat ik geen klein propje krijg.
Daarom kruis ik wel met Belgisch Blauw, wel met een rooie kleur.
Ik ben een hobby fokker en begrijp dat als je de kost er mee moet verdienen er anders naar kijkt. Meer massa en meer kilo’s. Natuurlijke
luxe doe ik nog niks mee, maar vind het jammer dat veel mensen de keizersnee veroordelen, terwijl ze niet weten waar het precies om
gaat.
Dat zal altijd wel zo blijven. Ik beleef veel plezier aan het verbeterd roodbont en hoop er nog wat jaartjes mee door te gaan.

De bbq was dit jaar bij ons en dat vonden wij super gezellig! Je ziet ook dat een ieder anders naar de dieren kijkt. Ik hou nu maar op,
anders zeggen ze straks die noordeling schrijft net zoveel als ie praat …
Met vriendelijke groet,
Jetze, Bianca en dochters,

(de punten, komma’s en spellingsfouten zijn voor de redactie.. ha ha ha…)

Bedankt!!!

A

an mij de eer om een stukje te schrijven over de barbecue tijdens die geslaagde zaterdagmiddag bij de familie Beute helemaal in
Sebaldeburen. Het was een behoorlijk stuk rijden naar dat plaatsje aan de westkant van Groningen, maar het was het zeker waard!
Er waren zeer mooie koeien bij Jetze en Bianca te bekijken en we merkten aan alles hoeveel plezier deze familie beleefde aan deze hobby.

Wat ons allemaal veel plezier deed, was dat wij met deze grote groep van ongeveer 45 personen zo enorm leuk en spontaan ontvangen
werden door Jetze, Bianca en hun dochter Sanne. En,...diezelfde Sanne heeft zo heerlijk voor ons allen staan bakken. Geweldig, wat een
gastvrijheid! Het bedrijf van de familie Beute was mooi, schoon en er werd goede handel gedaan.

Namens alle bezoekers van de barbecue wil ik graag de familie Beute heel hartelijk danken voor het lekkere eten en voor alle gezelligheid
eromheen. Het bezoek aan jullie daar in Groningen was de moeite meer dan waard en wij allemaal wensen jullie heel graag een goede
toekomst en veel gezondheid toe!
Hartelijke groet, Reijer van Dijk

Veehouderij Gerard de Koning

Tel: 06-53257524
Kleihoogt 26

Wij zijn doorlopend op zoek
naar rundvee geschikt voor de mesterij

Berkel en Rodenrijs

P. Bos
VE EVO E D E RS

P. Bos veevoeders, de alround vleesvee specialist.
Waar kwaliteit en samenstelling afgestemd wordt op uw wensen.

✓ Specialist in maatwerk
✓ Uitgebalanceerde samenstellingen
✓ Persoonlijke benadering
ZI T
VOER WA AR M EE R IN
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EN M EE R UIT MT !!!
P. Bos Veevoeders BV
Hoofdweg 144

6744 WP Ederveen

tel:
fax:

0318 - 57 28 41
0318 - 57 40 02

email:
internet:

info@pbosveevoeders.nl
www.pbosveevoeders.nl

Stier Gerrit,
Eigenaar Henk van Brummelen
te Ederveen
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Noorderbaan 83 - 87
8256 PP Biddinghuizen
The Netherlands
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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

www.bflexoormerken.n
l
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Wim van Goethem
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Even voorstellen

M

ijn naam is Frits de Boer (59) en ben getrouwd met Corrie (56), samen hebben
we 3 dochters, 3 schoonzoons en 4 kleinkinderen. Tot 2009 hadden we altijd
een melkveebedrijf met 40 hectare en 80 melkkoeien, om gezondheidsreden heb ik
het melkveebedrijf in 2009 verkocht en zijn we in 2010 in Zijldijk (Groningen) op een
woonboerderij met 2 hectare land gaan wonen.
Ik kon het niet laten en ben in 2010 weer begonnen met 5 verbeterd roodbont vaarzen.
Deze heb ik gekocht bij Mts. Bos in de Kwakel. Ik heb voor verbeterd roodbont gekozen
omdat ze een lief en rustig karakter hebben. In de tijd van het melkveebedrijf deed ik ook
al wat met verbeterd roodbont.

In de loop van de jaren hadden we er vorig jaar 25, groot en klein, omdat de fosfaat wet
eraan kwam heb ik de helft verkocht. Ik huur er land bij in de buurt wat ik beweid en gras
pakken af haal. In de zomer gaan de koeien altijd bij een ander in de buurt in het land.
Daar geniet de hele buurt ervan, het is een mooi schouwspel! De stieren blijven thuis,
alleen dit jaar is de dekstier mee gegaan. Op 24-26 maanden laten wij de dieren voor de
eerste keer afkalven. Afstamming: Sjoerd, vader Silvester. Wijnand 29, vader Jacobar 28
AZ en Vreugdenhoeve Teun, vader Mooiman.
Over het hele jaar laten wij gemiddeld 3 stieren slachten en verkopen dit aan huis. Dat de
consument mondiger en kritischer is, merken wij hier niet. Onze klanten zijn zeer tevreden
en echte fijnproevers.
Inmiddels zijn wij al 7 jaar lid van het stamboek. De vleesveebeoordelingscursus lijkt mij
leuk en interessant, maar is voor mij helaas te ver weg. Vaak zitten dit soort evenementen
in het midden van het land. Dit zelfde geldt ook voor een studiegroep en keuringen. Vaak
zijn ze, helaas, ook te ver weg.

Toen wij hier kwamen wonen bleek later dat wij in het aardbevingsgebied zaten. 3 aug
2012 hadden wij een beving van 3.6 en behoorlijk schade, zo zijn we in een traject beland
met de NAM en is vorig jaar onze hele woning gestript en aardbevingsbestendig gemaakt.
Wij hebben tijdelijk in de bijschuur gewoond waar wij een woning van hebben gemaakt.
Deze verhuren wij nu als B&B.

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

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

www.ki-samen.com

K.I. S A M E N
De praktijk bewijst ‘t!

Kort verhaal over de fokkerij van Lambert Maas

E

en verhaal over de een of de andere fokfamilie kan in lengte nogal wat verschillen. Het Zuylenstein verhaal zal voorlopig wel niet
zo gemakkelijk overtroffen worden qua lengte. Omdat er uit de fokstal van wijlen Lambert Maas vrij recent toch wel enkele dieren
op de voorgrond zijn getreden, vind ik het wel interessant om daarover wat op papier te zetten.
Ik begin bij Menno 14. Zijn eerste wapenfeit was zijn puntenaantal, waarmee hij ingeschreven is en wel 93. Voorlopig staat hij daarmee
op een eenzame hoogte. Wat zijn afstamming inde rechte mannelijke lijn betreft, was hij wel wat aan zijn stand verplicht. Zijn vader
was de fraai bespierde Remco (Sneller). Vadersvader Peter (Kruithof) N.n.n. Anton (Schipperhein) V.n.n.n. Chardon (Schipperhein).
Ondanks dat, heeft Menno 14 qua nafok niet gebracht wat er van hem verwacht werd, terwijl hij bij Wilgo v.d. Mheen toch wel ruim
kansen heeft gekregen. Zijn laatste wapenfeit was zijn nationale kampioenschap in 2014.
Een andere nationale kampioen, geboren in stal Maas, was Rocco v.d. Oude Smitse, een scherp lijnen geteeld dier, ontstaan uit de
combinatie Carlo 2 (L. Maas) x Carlo 2 (v Vlerken). Rocco was bij zijn kampioenschap nog geen twee jaar oud, maar hij won door
zijn beste ontwikkeling, keiharde bespiering en beste, hoewel wat steile benen en klauwen.
De eerste nationale kampioene, waarmee Lambert Maas in de belangstelling kwam, was Hobbie 9 (v. Hein 3) in 1996. Twee jaar later
haalde haar volle zuster Hobbie 4 dezelfde hoge bekroning en van
haar vind ik een beste foto in het blad Veeteelt, voor mij een reden
om die na te tekenen.
De bekende, veel gebruikte, ki-stier Leijenhorst 173 (m.v. Remco)
heeft als moeder Hobbie 183 en zoals de naam al aangeeft zijn we
daarmee ook weer terug in de stal van Lambert Maas. De vaderlijn
van Leijenhorst 173 hoort via Groot Rassert – Leijenhorst 150 en
Leijenhorst 5 thuis in stal van de familie v.d. Mheen. We vonden
het wel interessant om te vermelden, dat één van de veelgebruikte
ki-stieren van de laatste jaren uit de moederlijn van de Hobbies
komt (met een tussentijd van ongeveer 8 generaties). Daarmee
geven we nog een saluut aan deze destijds bekende koeienstam.
Misschien dat deze machtig ontwikkelde en fraai bespierde en
best gebeende Leijenhorst 173, gaat zorgen dat deze stam in de
verbeterd roodbont fokkerij niet in het vergeetboek terecht komt.
We wachten met belangstelling af!
Adrie van Gent

U ITN O D I G I N G
Symposium IBR‐BVD
vleesvee

Symposium IBR-BVD vleesvee

BVD
en IBR staan
in de aandacht,
spelen. Daarom is het goed om ons gezamenlijk
Locaties
Arnhem,
20volop
september
2017
ook bij vleesveehouders. Niet verwonderlijk
optimaal te laten informeren over alle ins en outs
dinsdag 7 november 2017
gezien de impact die deze infectieziekten ook
van deze aandoeningen.’
19.30 – 22.00 uur
Betreft: Symposium IBR-BVD Vleesvee
op vleesveebedrijven kunnen hebben. Om
Tijdens de symposia zal dierenarts Frederik
De Vreugdenhoeve, Zwolle
vleesveehouders bij te praten over (de aanpak
Waldeck, GD-deskundige op het gebied van IBR,
van) BVD en IBR organiseren de Federatie van
vleesveehouders gericht bijpraten over de aanpak
donderdag 9 november 2017
Vleesveestamboeken
Nederland (FVN), GD, CRV
van wat ook wel ‘koeiengriep’ wordt genoemd.
19.30 – 22.00 uur
Geachte heer/mevrouw,
en Boehringer Ingelheim dit najaar drie symposia.
Namens Boehringer Ingelheim gaat dierenarts
Het Bruisend Hart, Hoornaar
Ruben Tolboom in op alles wat van belang is
Met een verplichte vaccinatie van dieren op verdachte en besmette bedrijven wil de Nederlandse
‘Diergezondheid is een belangrijk speerpunt voor
rondom (het bestrijden van) BVD. Ook zal bij elke
donderdag 16 november 2017
rundveehouderij de dierziekte IBR de komende
jaren uitroeien. Ook gaat de sector
de dierziekte BVD
de toekomst van de vleesveehouderij’, aldus
bijeenkomst een vleesveehouder uit de regio
19.30 – 22.00 uur
terugdringen
via
een
beheersingsprogramma.
Met
de
aanpak
van
deze
aandoeningen
wil men
vleesveehouder Jos Bolk, voorzitter van de FVN
vertellen over de impact die BVD of IBR heeft gehad
Hotel Nobis,
Asten de
diergezondheid
en
het
dierenwelzijn
verbeteren.
Bovendien
leidt
de
aanpak
tot
een
verdere
afname
en dagvoorzitter tijdens de symposia. ‘We staan
op zijn bedrijf. Uiteraard is er ruim de gelegenheid
aan
de vooravond
van een nieuw tijdperk waarin
voor discussie en het stellen van vragen, onder het
Aanmelden
van
het antibioticagebruik.
de aanpak van BVD en IBR een grote rol gaat
genot van een hapje en een drankje.
Zie achterzijde.

Daarom organiseert de GD samen met Boehringer Ingelheim, CRV en de Federatie voor
Vleesveestamboeken Nederland begin november een symposium op 3 locaties in het land:

 7 NOVEMBER 2017 – 19.00 TOT 22.00: De Vreugdenhoeve, Zwolle
 9 NOVEMBER 2017 – 19.00 TOT 22.00: Het Bruisend Hart, Hoornaar
374-17 Uitnodiging Symposium IBR BVD VV_A5.indd 1
 16 NOVEMBER 2017 – 19.00 TOT 22.00: Hotel Nobis, Asten
Dierenarts Frederik Waldeck (GD) en dierenarts Ruben Tolboom (namens BI), vertellen u alles wat
van belang is over IBR en BVD. Dagvoorzitter is FVN-voorzitter en vleesveehouder Jos Bolk.
Meld u aan: deelname gratis! Dit kan vóór 1 november via:



het inleveren van de aanmeldingskaart op de NVM bij de stand van Boehringer Ingelheim en
de stand van de GD
aanmelding op de website: www.IBR-BVD-Vleesvee.nl

Wees er snel bij, want er zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar. Na aanmelding rekenen we op uw
komst.
Met vriendelijke groet,
Federatie Vleesveestamboeken, GD, Boehringer Ingelheim, CRV

19-09-17 11:2

Koesignalen van uw dierenarts…
Nummer 1: Wat is uw diagnose als u de voorbenen van dit
oudere kalf ziet?

O

Nummer 2: Tekort van een aantal sporenelementen bij
rundvee (bron: GD)
			

pvallend is de zwelling
van de linker voorknie.
Ook de rechterknie is te
vol. De ondervoeten zijn
opgezet. Aan de binnenzijde
van het uiteinde van het
pijpbeen zit
een benige
verdikking. Dat wijst op
een
verdikte
groeischijf,
met een verstoring van de
botstofwisseling. Er zijn een
aantal mogelijk oorzaken:
•

•

•

•

De calcium en fosfor
voorziening of de Ca:P
verhouding
in
het
rantsoen.
Ook met
de dalende gehalten fosfor in gras en graskuil zien we op
rantsoenen met veel gras zelden problemen. Wordt er veel
mais gevoerd en weinig eiwit aangevuld dan kan de Ca:P
verhouding te ruim worden en een gestoorde verkalking van
het skelet optreden. Gewenst is 1,6-1,7 bij jongvee.
Het kopergehalte van het rantsoen: gras of graskuil heeft
vaak een te laag kopergehalte of het koper wordt verdrongen
door een hoog ijzer- of molybdeengehalte in ruwvoer. Water
kan ook te veel ijzer bevatten waardoor koper verdrongen
wordt. Zonder een aanvulling met mineralen ontstaat een
tekort. Een tekort aan koper geeft o.a. verdikte kogels, maar
kan ook een slechte vruchtbaarheid tot gevolg hebben. Soms
zie je een koperbril. Als de voeding verder goed is zie je vaak
wel goed ontwikkelde dieren.
De vitamine D voorziening. Vitamine D is erg belangrijk voor
een goede botstofwisseling en verkalking. Als dieren op stal
worden gehouden zonder instraling van direct zonlicht op de
huid is het dier volledig aangewezen op vitamine D via het
voer. Wat betreft het ruwvoer zit alleen in hooi vitamine D,
in kuil niet. Dus moet via een vitaminen/mineralenmengsel
of –kern of via krachtvoer aan de behoefte worden voldaan.
Het ruw eiwit in het rantsoen. Eiwit is de basis van het actieve
weefsel van de groeischijven. Een tekort betekent een storing
in de botstofwisseling en dat kan zich uiten in dikke kogels
en dikke groeischijven.

Moraal van het verhaal:
•

Reken aan de ruw eiwit en de mineralen en vitamine voorziening
van het jongvee voor een goede skeletontwikkeling en weet
wat er in het ruwvoer zit. Vul op basis daarvan het rantsoen
aan met een passend vitamine-mineralenmengsel of –kern.
Ook twee bolussen per dier kunnen een optie zijn. Kijk wel
goed naar de samenstelling.
Bron foto: melkveebedrijf.be

Een steekproef bloedonderzoek van 5 kalveren, pinken of zoogkoeien geeft belangrijke informatie! * Het einde van het weideseizoen is
een goed moment om deze steekproef uit te voeren. Als dan ook de gehalten van mineralen en sporenelementen in ruwvoer bekend zijn
kan de juiste aanvulling voor het winterrantsoen gekozen worden.
Foto: Colijn van Noort.
Nummer 3: Vliegen.
Deze koe heeft last van vliegen. Dat geeft irritatie
en onrust en belemmert een ongestoorde droge
stof opname in de weide. Maar niet alleen in
de weide, ook op stal en tijdens het melken.
Slecht voor de hygiëne. Als het zwart ziet van
de vliegen ben je te laat met behandelen. Neem
het protocol voor vliegenbestrijding dus voor
volgend jaar op in de werkwijze op het bedrijf.
Als je op tijd begint met behandelen dan rem
je de opbouw van de vliegenpopulatie af. Dat
scheelt veel vliegen in het verdere verloop van
het jaar. Afhankelijk van het seizoen kunnen
2 vliegen binnen een maand zorgen voor 200
nakomelingen Dat betekent 1 miljoen vliegen
in 5 maanden. Behandelen om de 8 -10 weken
met een pour on tegen vliegen is aan te raden.
Overleg met uw dierenarts. Onderstaand
schema geeft een overzicht (bron Melkvee). 1
voorjaar april start de behandeling bij de eerste
vlieg 2 zomer mei t/m augustus herhaal de behandeling elke 8-10 weken 3 najaar september herhaal de behandeling in het najaar

1
2
3

voorjaar		
zomer		
najaar			

april					
mei t/m augustus		
september				

start de behandeling bij de eerste vlieg
herhaal de behandeling elke 8-10 weken
herhaal de behandeling in het najaar

Teken.
De laatste jaren komt steeds vaker weidekoorts voor. Dat is een bacteriële infectie die overgebracht
wordt door teken, o.a. de houtteek, die vaak huis houdt in struikgewas en hoog gras. Dit is ook
de overbrenger van de ziekte van Lyme bij de mens.
(Bron foto: Shutterstock)
De tijd tussen infectie en optreden van symptomen is 5-14 dagen. De bacterie Anaplasma
Phagocytophilum vermeerdert zich in de witte bloedcellen en ondergraaft zo de weerstand van
het dier. Een belangrijk symptoom is een langdurig hoge koorts. Plotselinge daling van de melkgift
bij meerdere dieren wordt vaak gezien. Ook hoest, licht oedeem en zwelling van de achterpoten.
Maar zoals gezegd: het belangrijkste effect van weidekoorts is de negatieve invloed op de weerstand, met in de chronische fase alle kans
op bijkomende infecties. Denk aan deze infectie bij niet goed te verklaren productiedaling in de weideperiode.

Herfst 2017,

Gerrit Hegen, www.deboerenveearts.nl

Recept voor Vriendschap
Ingrediënten:
1 bezorgde boerin

1 stier

3 theelepels luisterend oor

1 kopje gedeelde geheimen

2 theelepels gemeenschappelijk belang

1 berg plezier

A

ls alle ingrediënten verzameld zijn, heb je alles wat een hilarisch verhaal zou kunnen zijn…. Zou kunnen, want….uiteindelijk verklap
ik alvast dat de bezorgde boerin zich achteraf behoorlijk schaamt.
Het begint op een dag dat “vriend” verteldt een stier te willen stallen: “Jij hebt een paar koeien die niet drachtig worden en je hebt ruimte
in je stal. Ik heb een stier die onderdak nodig heeft”, aldus die vriend. Mooie situatie, één en één is twee en dus… De bezorgde boerin
geeft nog extra aan dat ze het toch wel erg spannend vindt: zo’n stier in de stal. Niets gewend zeker…, die bezorgde boerin heeft alleen
van dat overdreven makke vrouwelijke vee. “Schaap mak”.
De stier kwam, zag en overwon. Binnen het half uur heeft deze knappe jonge stier al een van de dames op stal gedekt. Allemaal op het
juiste moment en door daadkrachtig optreden. “Vriend” gaat tevreden naar huis en de bezorgde boerin gaat tevreden naar haar eigen
bed.
Midden in de nacht staat de bezorgde boerin op om toch even een blik in de stal te werpen. Je bent tenslotte niet voor niets een bezorgde
boerin en je hebt een prachtige kostbare stier op stal van een ander, dus behoor je daar goed op te passen. Tot haar grote schik zijn
enkele hekken verbogen en is de ondernemende stier uit zijn hok gebroken. Het beest staat notabene een koe aan de andere kant van
de stal te dekken. Daar gaat de nachtrust van de toch al zo bezorgde boerin…maar ook die van haar heerlijk slapende man….en die van
de al gauw opgebelde “vriend”. Man springt uit bed en “vriend” springt in de auto, nog wel met de woorden dat het toch bijzonder te
noemen is dat het anderhalf jaar oude stiertje zo’n gedoe veroorzaakt.
Bezorgde boerin en man rennen naar buiten, met de jas wapperend achter zich aan…..Waar beide een stal in volle rust aantreffen.
Knappe stier en zijn twee uiterst tevreden koeien-vriendinnen liggen heerlijk languit in het stro. Hekken zijn intact en ook de rest van de
kudde ligt er tevreden bij. Oeps! “Vriend” is na een verhelderend telefoontje rechtsomkeer gegaan en heeft zich weer tegen “vriendin”
aan genesteld. En de bezorgde boerin? Die draait en woelt wat in haar bed, schurkt wat tegen manlief en dommelt tenslotte met een
licht schuldige uitdrukking op het gezicht uiteindelijk ook weer in slaap.
Marco Borsato zong het al eens ”De meeste dromen zijn bedrog”.

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.

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

Gelderse Vleesvee
Keuring

O

p 12 Augustus was de eerste Gelderse Vleesvee Keuring
op de Boerenland in Meerveld. De organisatie had gekozen
voor een Lepto en IBR veilige keuring. Dat bleek een goede
beslissing, want bij een van de deelnemers was er een IBR
uitbraak op dat moment gaande zonder dat hij er zelf erg in
had. Dus mocht hij gekomen zijn, dan was de kans groot dat
andere dieren het ook zouden krijgen. Dit kostte een aantal
deelnemende dieren, waardoor er minder dieren aanwezig
waren. De dag begon met regen… en nog meer regen tot
bijna het einde van de keuring, maar desondanks bleven alle
deelnemers erg enthousiast. De grootste inzender, Van de Bunt
uit Dronten, nam ook de meeste prijzen mee naar huis. De
keurmeesters van dienst waren Bert Abeelen, Jurrien de Graaf
en debuterend keurmeester Theo Veerman. De kwaliteit van
de aanwezige dieren was hoog, wat veel lof oogstte van de
keurmeesters. De grote winnaar was –zoals eerder vermeld- Van
de Bunt met 4 kampioenen en 4 reserve kampioenen en ook
de prijs voor de beste bedrijfsgroep- midden ging naar Dronten.
Ook de Algemeen kampioen vrouwelijk ging mee naar Dronten.
Het was Coba 33 dochter van Carlo van het Veerhuis die er
mee aan de haal ging. Het was opvallend dat de keurmeesters
het aandurfden om haar Algemeen kampioen vrouwelijk te
maken want ze was namelijk kampioen 0-6 maanden en dus
ze troefde de oudere dieren allemaal af. Ze was ook echt het
beste dier volgens de keurmeesters. Dit oogstte veel lof onder
de deelnemers; er werd echt fokvee gekeurd, zo luidden de
commentaren.
De verrassing van de dag kwam van Dhr. Klompenburg die de
Algemeen kampioen bij de stieren toebedeeld kreeg, een zoon
van Groot Rassert 539. Dhr. Klompenburg werd tot zijn eigen
verbazing ook kampioen bij de koeien van 32 maanden en ouder.
Hij had de koe alleen op gegeven voor zoogstel maar bij het
nummeren besloot de organisatie om haar alsnog in te delen en
met succes…zij werd kampioen. Ook Dhr. van Brummelen werd
kampioen bij de stieren 7-12 maanden. De Familie Denekamp
nam het reserve kampioenschap 0-6 maanden mee naar huis en
bedrijfsgroep jong vrouwelijk ging ook met hun mee naar huis.

Een prachtige uniforme bedrijfsgroep was de uitleg. Zo kwam er
een einde aan een zeer geslaagde en goed georganiseerde dag.
Voor de volledige uitslagen en meer foto’s kun je kijken op de
facebookpagina van Gelderse Vleesvee Keuring .
Wij willen u als deelnemers, keurmeesters en publiek bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen. Zonder u allen geen keuring!!!
Wij hopen dat u volgend jaar weer de moeite neemt om af te
reizen naar Meerveld. En dan hopen wij ook nieuwe deelnemers te
verwelkomen. Tot volgend jaar op 11 Augustus!

Ingeschreven stieren
INGESCHREVEN STIEREN
Naam
Wudo

levensn.
Geb
Schoft Kruis ontw type besp been AV afstamming
721402446
12‐12
‐‐
‐‐
90
92
90
90
91

Eigenaar
Donald * Mina’s Roland

Jack vd Halfweg

753179806

04‐14

128

135

86

88

91

85

87

Rambo van Vredenburg *
Patamon van Knedo
Onb * Onb

Max

935744918

06‐12

139

138

88

92

92

88

90

Martin vd Zandkamp

530958549

03‐13

134

138

86

87

89

85

87

Guus

722731598

12‐11

144

144

89

93

93

88

90

Nico vd Oude Smitse

742059179

09‐13

136

143

92

89

92

88

90

Carlo van Kralo

544869997

12‐12

136

138

86

88

88

84

87

Groot Rassert 663

612985155

03‐15

132

139

86

87

87

86

87

Groot Rassert 608

740483624

02‐12

142

141

89

92

91

89

90

Groot Rassert 539 *
Remco
Leyenhorst 99 * Remco

Groot Rassert 646

876684649

03‐14

135

139

88

89

89

88

89

Menno 14 * Groot Rassert

Dorus

928225622

12‐14

136

143

89

89

87

84

88

Dennis

882529495

03‐14

143

144

87

87

87

87

87

Andreas

710699152

03‐15

130

136

86

89

92

86

88

Gontinus

726167014

10‐14

141

146

88

88

86

87

87

Us Heit van Knedo

533774126

04‐11

162

163

94

89

91

94

92

Renske’s Frans

679671312

05‐14

142

146

90

90

89

87

89

NN
Jasper vd Oude Smitse

012555062
763159382

06‐15
06‐15

140
134

142
140

89
86

89
92

90
90

86
89

88
89

Dario van Pessaken * Tom
van het Veerhuis
David van de Blaak *
Sylvester
Jacqueline’s Topjob * Egon
5 AZ
Gertinus van Volenbeek *
Gerko van Volenbeek
Patamon van Knedo * Ike
van Knedo
Frans vh veerhuis * Burger
Dagobert
Plombe * Kubitus de Bray
Jacqueline’s TopJob *
Redbill 3

Gertinus v. Volenbeek *
Jacob’s Juweel
Tom vh Veerhuis * Onb.
Patamon v Knedo * Tom
vh Veerhuis
Carlo vh Veerhuis * Peter

H.J.J. Hutten,
Geesteren
H.A. Hardeman,
Kootwijkerbroek
Mts. J. + A. Bunt,
Dronten
T. van Laar, Ermelo
Mts. J. + A. Bunt,
Dronten
R. de Smit, Amstelveen
Melkveehouderij
Grashoek B.V.
W. vd Mheen,
Hoevelaken
W. vd Mheen,
Hoevelaken
W. vd Mheen,
Hoevelaken
A.J.A. Velthoen – van
Kooten, Fijnaart
A.J.A. Velthoen – van
Kooten, Fijnaart
J. van Beukelen, Pesse
G.B.M.van Abeelen,
Dorst
KnedoStables,
Wijdewormer
J. van Beukelen, Pesse
J. van Beukelen, Pesse
R. de Smit, Amstelveen

Oproep
Voor het december nummer van Rond Roodbont
is de redactie op zoek naar oude nostalgische foto’s
van uw roodbonten.
Heeft u een prachtige foto die u graag wilt delen?
Stuur deze dan naar rondroodbont@gmail.com

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.

CRV4ALL.NL

