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Beste leden........

V

anuit een herfstachtig Schermer, ben ik in de pen geklommen om dit voorwoord te schrijven. Een aantal van jullie heb ik op de
Nationale Keuring in Zwolle gesproken. Een goede gelegenheid elkaar te ontmoeten en tegelijkertijd getuige te zijn van prachtige
keuringen van de verschillende stamboeken.
We kunnen rustig stellen dat de crème de la crème van het Nederlandse vleesvee aanwezig was. Mooi om te zien dat zoveel mensen op
vrijwillige basis een dergelijk gebeuren mogelijk maken. Het zou allemaal nog mooier zijn als een evenement als deze niet op zaterdag zou
worden gehouden, zodat ook de laatste schakel in de keten aanwezig kan zijn. Een niet te onderschatten schakel: onze slagers.
Maar behalve de NVM zijn er natuurlijk nog meer tentoonstellingen geweest. Om maar dicht bij huis te blijven, Landbouwdag in Alkmaar.
Dit jaar met 8 stuks slachtvee meer als vorig jaar, een groot succes!
Wat mij vooral goed deed was het feit dat ik veel bekenden uit het VRB stamboek trof op deze prachtige dag. In Noord Holland zijn we
nu volop bezig met de voorbereidingen voor de Paasvee Tentoonstelling in Schagen dit jaar de 125ste editie. Ook hier hopen wij weer op
veel inschrijvingen om het slachtvee-visitekaartje af te kunnen geven.
Tot slot maak ik nog van de gelegenheid gebruik jullie allemaal alvast prettige kerstdagen en al het goede voor het nieuwe jaar te wensen.
Hartelijke groet,
Monique de Geus

Adverteerders!

G

een enkele vereniging kan bestaan zonder leden. Maar dezelfde vereniging kan zeker ook niet zonder adverteerders, die het blad en
daarmee ook de vereniging steunen! Zonder úw steun kunnen wij niet en zijn wij er enorm trots op om uw advertentie in het Rond
Roodbont te mogen plaatsen.
Dank daarvoor! We hopen dat u nog jaren lang onze trotse adverteerder zult zijn.

Voorpagina;

Kaft: Us Heit van Marnix Knetemann uit Wijdewormer

Inleverdatum
copy Rond Roodbont
vóór 1 maart 2018

Wist

U

dat?

- de redactie bij twee Twentse ondernemers heeft gekeken naar hun manier van waterzuivering
- rietwortels bij dit helofytensysteem een wezenlijke rol spelen
- het duidelijk is geworden dat veehouders en het milieu heel best door één deur kunnen
- het bij beide Tukkers heel goed toeven was en dat gastvrijheid hoogtij vierde
- slager Ter Weele onlangs met foto en al in een landelijk dagblad te zien was
- de redactie zelf heeft kunnen vaststellen dat ook de zelfgemaakte worst van deze slager geweldig lekker is
- Adrie van Gent in dit blad een minicursus modelfotografie verzorgt
- hij als modellen niet de beschikking heeft over erkende toppers als Katja Schuurman en Doutzen Kroes
- Adrie daaraan in een volgende les maar aandacht moet gaan besteden
- wij, als lezers, het tot die tijd helaas maar moeten doen met Carlo 3 en Olijfje
- Teun Voets verknocht is aan Brabant, aan zijn vrouw en zeker ook aan Roodbont
- deze inwoner van Helvoirt geen enkel negatief aspect aan het Roodbont heeft kunnen ontdekken
- er in een ander verhaal in dit blad heel veel aandacht is voor zoiets alledaags als een emmer
- de auteur zogezegd behoorlijk door-emmert over dit huishoudelijke voorwerp
- Ton Voets niet vies is van enkele pittige uitspraken en in het nieuwe tv-seizoen te zien zal zijn in het programma “Masterchef”
- Ton elders in dit blad jullie alvast een voorproefje geeft van wat hijzelf op culinair gebied in de aanbieding heeft
- wij heel benieuwd zijn naar reacties van lezers die het recept van Ton gaan uitproberen
- wij jullie allemaal hele mooie kerstdagen en een heel gelukkig en GEZOND 2018 willen toewensen voor jullie zelf en voor
iedereen die je lief en dierbaar is.

Adrie van Gent
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Nationale Keuring Zwolle 2017

B

uiten scheen de zon. Binnen straalde een bont gezelschap van
veehouders met hun prachtige dieren. Helaas waren er een
aantal afzeggingen, maar dat nam niet weg dat de kwaliteit om
over naar huis te schrijven was.
Mannelijk 0 tot 5 maanden. Een rubriek met drie dieren waar
Klaas van de Oude Smitse (Nico x Tom), van Roel de Smit 1e werd.

2e geplaatst in deze rubriek, maar wel 4 maanden jonger dan zijn
directe concurrent werd de griemel Aalt van Vredenburg (Wolter
x Tom). Dit was een prachtig dier om te zien met een hele mooie
breedte en zeer veel ras. Deze stier werd later op de dag kampioen in
de categorie stieren 0 tot 1 jaar, en tevens mister toekomst, en moest
daarbij de eerder genoemde Arjan van Halfweg net achter zich laten.

Een dier waar je niet omheen kon gezien zijn ruime ontwikkeling
en bespiering. Hij stak qua hoogtemaat letterlijk met kop en
schouders boven de overige dieren uit. Minder ontwikkeld dan
zijn directe concurrent maar wel heel apart van soort kwam
Orlando van de Blaak (Dorus x David v.d Blaak) van Dhr. Velthoen.
Mannelijk 5 tot 10 maanden. Vier dieren trokken ten strijde. 1e
werd Arjan van Halfweg (Lautinus x Topjob) van Theo Veerman.

Helaas waren er maar twee oudere stieren aanwezig in de
rubriek mannelijk 2 tot 4 jaar. Lautinus (Gertinus x Noek v
Vredenburg (v. Leander), van Theo Veerman was in fijnheid
en ontwikkeling niet de betere, maar qua ronding bil, diepte
en massa moest de stier Andre (Groot Rassert 539 x Tom),
van Johan v.d Ven wel zijn meerdere erkennen in Lautinus.
Lautinus is later op de dag ook nog algemeen kampioen mannelijk
geworden.

Een zeer strak gelijnd stiertje met harde bespiering en veel
rastype. Compleet in onze ogen. Achter deze stier kwam Arnold
van Vredenburg (Stephan x Marlex). Zijn flank had wat strakker
gemogen.
Mannelijk 10 tot 18 maanden. 3 dieren kwamen ten tonele. 1e
werd Patrick van de Weeg (Leijenhorst 173 x Marlex), gefokt door
B. Ruitenberg maar nu in eigendom van Marnix Knetemann.
Hij werd tevens kampioen in zijn rubriek stieren 1 tot 2 jaar. Een
goed ontwikkelde, diep donker rode stier met goed beenwerk. Hij
was minder fijn dan de rest, maar was zeer compleet gebouwd
met mooie overgangen en een harde bespiering.

Saskia 25 (Andreas x Leijenhorst 149) van Johan v.d Ven was het
meest complete dier in de rubriek vrouwelijk vee 0 tot 5 maanden,

van maatschap te Riele. Beide dieren hebben als vader Stephan (v
Tom). De stier zelf blonk uit in rastype en bespiering en laat het niet
na om dit te vererven aan zijn nakomelingen. Het moderne type was
goed te zien bij Ankie van Vredenburg (mv Jorning).
Ze toonde veel ras en werd ondanks haar flink brede zus Arianne
(mv Remy) als eerste geplaatst.
Vrouwelijk 12 tot 18 maanden. Deze rubriek werd door het
meest complete dier gewonnen.

met als 2e Marieke van ’t Ammersland (Gertinus x Topjob) van
Peter Vermeulen. Wat gewoon qua rastype, maar wel met
enorm veel maat. Carolien 2 (Andre x Tom) liet het afweten op
haar beenwerk, wat haar tevens de overwinning kostte. Zij werd
daarom verwezen naar een derde plek.
Vrouwelijk 5 tot 8 maanden werd gewonnen door Marijke 25
(Stijn x Groot Rassert 539).
Een mooi rank dier met een mooie lengte en mooie vleeslijnen.
Haar flank had iets minder vlak gemogen. Haar directe concurrent
was Ashley van Halfweg (Lautinus x Tom).

Ze deed haar naam eer aan door als een koningin door de ring
te stappen.
Een mooi fijn en correct dier met hard beenwerk. Maxima van t
Veerhuis (Topjob x Tom) van fam Hoekman. Zaskia van Vredenburg
(Wijnand x Jan v.d Oude Smitse) moest genoegen nemen met een
tweede plek.
Vrouwelijk 18 tot 24 maanden werd gewonnen door de
bijzonder fraaie Silvia 21 (Groot Rassert 592 x Bertus v.d Korenaar)
van Aalt van de Bunt.

Zij werd 2e in de strijd en liet massa met mooie rondingen zien.
Achter haar kwam stalgenoot en halfzus Ans van Halfweg
(Lautinus x Rambo).
Rubriek vrouwelijk 8 tot 12 maanden ging tussen twee stalgenoten
De moeder van dit dier is Silvia 13, welke als koe meerdere prijzen
gewonnen heeft (Hulshorst / Schagen). Ze lijkt qua ras veel op
haar moeder maar is nog rijziger. Ondanks haar schrale conditie
liet ze zeer veel ronding en bespiering zien. In vergelijking tot de
keuring in Enter stond ze nu ook een stuk krachtiger op haar
benen. Al met al belooft dit veel goeds voor de toekomst. Haar
directe concurrent Judith 12 (Gr Rassert 592 x Marco v.t Veerhuis)
mocht strakker op haar achterbenen zijn waardoor zij genoegen
moest nemen met een tweede plek.
De rubriek vrouwelijk 2 tot 3 jaar liet ontzettend veel ras zien.
Het derde geplaatste dier Ortha 1 (David v.d Blaak x Sylvester)

van Dhr Velthoen was misschien wel het meest rastypische dier,
met super rondingen en een super fijne huid, maar kwam qua
ontwikkeling duidelijk te kort op de rest. Coba 26 (Jacobar x
Martijn) van Aalt van de Bunt liet ook ontzettend veel ras zien en
straalde tot en met, maar liet het afweten op haar beenwerk wat
iets over koot stond. Nummer 1 werd de mooi getekende Klara
van de Oude Smitse (Gr Rassert 506 x Bas van t veerhuis) van
Roel de Smit. De meest bekende in haar afstamming is misschien
wel haar moeder Ivanette van de Oude Smitse. Ze heeft dezelfde
ruimte in het karkas en is over de gehele linie breed en diep, en dat
alles op goed beenwerk. Ik had haar graag in een wat schralere
conditie gezien, maar al met al was dit de terechte winnaar. Ik ben
enorm nieuwsgierig naar haar nafok.
Vrouwelijk 3 tot 4 jaar. Hier een onbetwiste nummer 1, namelijk
Patricia 1 (David vd Blaak x Theo) van Dhr Velthoen. Een kast
van een koe met een uitzonderlijke lengte. Deze koe blonk uit
in ontwikkeling en liet ook nog eens een mooie bespiering zien.
Haar stalgenoot Sandra 5 (David vd Blaak x Roel) moest genoegen
nemen met een tweede plek.

de ongekroonde kampioene van Nederland is. Op alle fronten
excellent, maar wat vooral opviel, haar zeer krachtige stap.

Bergje 14 (Tom x Geurt vd Lingehof) van Lisette van Es, ook een
ruime koe die nu al driemaal natuurlijk gekalfd heeft kwam op een
mooie tweede plaats. Een luxe en ruime, bijna 7 jarige koe met
veel ras uitstraling. Beide dieren zijn ruim gemeten. Dit lieten zij
vervolgens ook nog zien in de aparte rubriek, bewust natuurlijk
luxe waarbij zij op dezelfde positie terechtkwamen.

Drie zoogstellen in rubriek 14. Patricia 1 kwam wederom in de
ring en won overtuigend met haar stierkalf Orlando (Dorus). Een
zeer mooi diepdonker rood zoogstel waarbij haar zoon nog meer
luxe in de achterhand liet zien. Een super fijn stiertje. Dat beloofd
wat voor de toekomst!

Een rubriek met maar twee deelnemers bij vrouwelijk 4 tot 6
jaar, maar toch ook wel de meest lastige.

Bij de afstammingen stieren werd Stephan van Vredenburg
eerste in zijn rubriek. De dieren lieten veel rastype en uniforme
bespiering zien.

De strijd ging tussen Ingrid 18 (Topjop x Egon5az) van Johan vd
Ven en Truus 21 (Donald x ..) van Harry Hutten. Truus 21 vonden
wij net wat completer dan Ingrid, die ten opzichte van haar mooie
achterhand tekort kwam op haar schoft en rug, die behoorlijk
smal en spits was.
Daphne’s Gravin (Graaf x Peter) heeft geen introductie meer
nodig.
Ondanks haar 8 jarige leeftijd liet zij zien waarom zij de nog steeds

Vervolgens werd de Maatschap te Riele wederom eerste bij de
bedrijfsgroep vrouwelijk met dieren die alle drie een super
mooi, uniform kruis lieten zien.

Silvia 21 liet Maxima van t Veerhuis achter zich in de
kampioenskeuring 1 tot 2 jaar, en bij het kampioenschap
vrouwelijk 2 tot 4 jaar liet de 3,5 jarige Patricia (2 x gekalfd)
zien dat zij in schralere conditie de meerdere was van de 2,5 jarige
Klara, die tot op heden nog niet gekalfd heeft.

De daaropvolgende bedrijfsgroep mannelijk werd gewonnen
door Theo Veerman, met Lautinus zijn zonen.
Bij de kampioenskeuring 5 tot 12 maanden liet Ashley van
Halfweg zien dat ze ten opzichte van haar eerdere concurrent
Mochten er bepaalde dieren niet bij naam of toenaam genoemd
zijn in dit verslag, dan mijn welgemeende excuses daarvoor.
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken voor deze geslaagde
dag, en dan in het bijzonder de veehouders, die met veel zorg
en respect voor hun dieren voor de bühne kwamen. Zonder
deelnemers geen keuring.

Marijke 25 nu wel beter in vorm was. Ze oogde sterker en liet
(zoals Adrie dat mooi noemde) meer diepte zien.
Het is mooi om de verandering van de dieren te zien naarmate de
dag vordert. Waarbij sommige dieren moeite hebben en vermoeid
raken, laten andere dieren weer meer kracht en body zien.

Open dag familie Te Riele
Op 15 september heeft de familie te Riele uit Vaassen een open
dag gehouden.
U heeft hier kunnen genieten van de prachtige nieuw gebouwde
stal, maar natuurlijk ook van de vele Verbeterd Roodbonten die er
op het bedrijf met zorg worden gehouden.
Uiteraard werd er ook, door Herman Ter Weele (zelfslachtende
slager uit Oene) voor de inwendige mens gezorgd.

Onderstaand een impressie van de zeer
geslaagde dag.

Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden.

I

n dit laatste nummer van 2017, pakken we een ander onderwerp op, dan waar we de laatste tijd mee bezig zijn geweest. Niet, dat we het
idee hebben dat er geen belangstelling is voor de beschrijving van fokfamilies, maar er zijn meer nuttige onderwerpen om ons vakblad
mee te vullen. Ik denk, dat we met ons allen het erover een zijn, dat Rond Roodbont kwalitatief een hoog niveau heeft bereikt. De aanzet
daartoe was in de eerste plaats het feit dat de foto’s in kleur geplaatst werden. Verder willen we ook zeker noemen de vele advertenties,
die onze redacteur bij elkaar weet te slepen. Er is een bekend gezegde van : advertenties zijn ook nieuws.
Daarnaast de grotere variatie aan artikelen, die het blad interessant maken.
Maar: …het kan altijd nog beter!
En dan denk ik vooral aan de vele kleurenfoto’s en de hele opmaak in kleur, waar we met ons allen heel blij mee zijn. Ik wil hier een pleidooi
houden om aan de foto’s nog meer zorg te besteden. Ik besef, dat ik daarmee een moeilijk en gevoelig onderwerp aansnijd.
Om te beginnen is het maken van beste foto’s een tijdrovende bezigheid. En dat verstaat zich slecht met de manier waarop heel veel van
de foto’s tot stand komen. De meeste foto’s worden op keuringen genomen en daardoor is het bijna altijd een haast klus. Dat geldt bijna
altijd voor degenen die het dier voorbrengen.
Keuringsproframma’s zijn altijd zwaar bezet. De geleider van een 1A dier, moet op dat moment alweer met een volgend dier in de
volgende rubriek verschijnen. Aan de training van de dieren is thuis meestal te weinig tijd besteed. Ik vraag me af hoeveel inzenders tijd
besteden aan het van te voren vastzetten van de dieren aan een halster. En met vastzetten bedoel ik niet met de kop door het voerhek,
want daar leren ze niets van.
Maar ik bedoel met de kop omhoog aan een paal of balk, waar bij de kop op dezelfde hoogte moet zijn als wanneer het dier in de ring
voorgebracht wordt.
Wanneer dit enkele keren voor de keuring geoefend wordt, sta je ervan te kijken hoe leerzaam dit is voor het betreffende dier (en voor
de baas).
Het heeft niets te maken met het kwellen van dieren, maar het gaat er wel om het dier aan de halster te laten wennen. Wanneer dit rustig
gebeurt, zal het dier bij verdere training (voorbrengen) ook “begrijpen” waar het om gaat.
Nog wel even dit: wanneer ze met de kop omhoog vastgezet worden (enkele keren bijvoorbeeld een half uur) moeten we de dieren niet
zonder toezicht laten. Ik denk nu even aan de uitspraak: “ik heb geen hekel aan werken, maar er gaat zoveel tijd inzitten”. Wat dat betreft
hoort het trainen van keuringsdieren gewoon bij werken.
De geïnteresseerde lezer zal begrijpen, dat ik via dit verhaal over het trainen van de dieren terecht wil komen bij het nemen van goede
foto’s. We mogen wel stellen, dat niet alle dierfotografen ook gelijk vakmensen zijn. Ze mogen wel verwachten, dat de persoon die de
halster vast heeft wel een vakman of een vakvrouw is. Iemand die niet alleen ervaring heeft met het treinen en voorbrengen, maar die zich
ook volledig betrokken voelt bij het tot stand brengen van een goede foto. En dus niet ongeïnteresseerd staat te kijken als de fotograaf
bezig is zijn best te doen.
Als je veel koeienfoto’s bekijkt, schrik je ervan, dat de geleider alle kanten op kijkt behalve of het te fotograferen dier goed staat. En
met goed staan bedoelen we dan of de kop van het dier op de gewenste hoogte is; of alle vier de benen van het dier zichtbaar zijn: het
bijdehandse voorbeen naar voren en het bijdehandse achterbeen naar achteren en de twee van de handse benen juist andersom. En
wanneer daaraan voldaan is, zal de ruglijn meestal ook de goede (rechte) lijn vertonen. Ik ga ervan uit dat iedereen die dit artikel leest,
ook de beschikking heeft over ons bekende fotoboek. Als je daarin wat studie pleegt, zul je ontdekken, dat veel van wat ik hierboven
beschreven heb in het fotoboek terug te vinden is. Een sfeerfoto hoeft daarbij niet aan de hoogte-eisen te voldoen, maar van heel wat
“model”foto’s is het jammer dat aan het betreffende fotomodel niet wat meer aandacht en tijd is besteed.
Om zo mogelijk nog wat meer duidelijkheid te betrachten wil ik dit doen na nog enkele voorbeelden.
Om te beginnen 2 foto’s van hetzelfde dier, waar het gaat om subtiele verschillen.
Eerst de foto van de koe Olijfje in Rond Roodbont van zomer 2017, jaargang 24, no 2.

Deze foto voldoet aan behoorlijk hoge eisen, en als je zegt dat het een mooie sfeerfoto is dan zeg ik volmondig ja.
Maar als je de gecorrigeerde foto ernaast legt, kom je tot de conclusie, dat het toch nog wel beter kan.
Op de eerste foto staat ze, op de kop en hoewel veel verbeterd roodbonten behoorlijk overbouwd zijn, wat dit bij deze fraaie koe niet
nodig geweest (zie correctie)
De volgende 2 foto’s zijn van de bekende Carlo 3 van Brandevoort. Van de linkse foto kun je zeggen dat alleen de voorbenen nog wat
anders geplaatst hadden kunnen zijn, maar dat heeft te maken met het feit, dat de fotograaf om het machtige front van de stier nog meer
uit te laten komen, zijn positie niet precies onder een hoek van 90 graden gekozen heeft.

Van de rechtse foto vind ik het nog steeds jammer, dat die in het fotoboek geplaatst is.
Het is dezelfde Carlo 3, maar alle 4 zijn beste benen zijn zo onderstandig geplaatst en zijn kop hangt zo laag, dat het lijkt of hij alle
levensmoed verloren heeft.
Wordt vervolgd. 									Adrie van Gent

Geëmmer….
Iedereen kent er wel eentje.
Zo een waarbij je van te voren al weet dat er gedonder in de stal zal zijn. Vorig jaar ging het ook niet.
Na de geboorte van haar prachtige zoon, liet ze de verzorging over aan Tante Marjon.
Wel hummen en neuriën naar zoonlief, maar voor de rest prototype “loedermoeder”.
Na een jaar oefenen hoop je toch dat het dit jaar beter gaat.
Niets minder is waar, onze “niet-zo-perfecte-moeder-die-in-de-verzorging- een steekje-laat-vallen”, zet
wederom de stal op z’n kop.
Na bijna twee weken met gevaar voor eigen hoofd, laten we het “los”. He-eer-lijk!!
Ik heb geen aansporing meer nodig en ga in de weer met poedermelk en een flesje.
Ook leuk, bonding tussen surrogaat moeder en kind. Beetje genieten, het is oké!
Kindlief is van de vlotte….in de volksmond heet het gewoon een zuupert. Alles afgewogen en met goede
moed het eerste de beste …oh, nee….zorgvuldig uitgekozen!....
emmertje gekocht met prachtige roze speen.
“Vriend” (u kent hem nog wel uit de herfsteditie 2017) geeft in krachtige termen weer dat een emmer
met speen toch zeker voor ongemakken gaat zorgen. “Het worden van die zuigers”.
Beter om gelijk uit de emmer te laten drinken.
“Manlief” sust de boel door liefdevol op te merken dat “vriend” beter kan zeggen dat het een
prachtig emmertje is.
Thuisgekomen is het zo gekoesterde emmertje gevuld met melk en maakt Ruby haar eigen keuze….
“waarom zou je moeilijk doen”.
(“vriend” appt nog wel liefdevol dat het een pr-acht-ig emmertje is! waarvoor dank!)

Bezoek Tweede Kamer, Den Haag
Altijd al eens een kijkje in de Tweede Kamer willen nemen? Dan is daar nu de kans voor!
Op donderdag 25 januari 2018 is er plaats gereserveerd voor 25 geïnteresseerde Verbeterd Roodbont stamboekleden.

Op basis van inschrijving.
Tijdens deze rondleiding brengen wij een bezoek aan de Plenaire zaal, de Statenpassage, de Handelingenkamer en de oude
vergaderzaal.
Zo beleven wij ook eens de dynamiek van de Tweede Kamer.
Wellicht ziet u in de wandelgangen nog het kamerlid van uw keuze.
Let op! Tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer moet u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) meenemen.
U wordt gescreend, houdt u hier rekening mee!
Scherpe voorwerpen als zakmessen, vijlen en nagelschaartjes moeten afgegeven worden.
Ook jassen en tassen worden opgeborgen in kluisjes.
Ook zin om mee te gaan?
Opgave vóór 8 januari 2018 via rondroodbont@gmail.com
Vermelding van volledige voornamen, achternaam, geslacht en geboortedatum!!

Verbeterd roodbont heeft bedreigde status

V

an de negen Nederlandse rundveerassen hebben vijf rassen een bedreigde populatiestatus. Dat komt naar voren uit een
inventarisatie van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van Wageningen UR.

De bedreigde status wordt toegekend aan rassen met een populatie van minder dan 3000 volwassen vrouwelijke dieren.
Een populatie van minder dan 300 koeien wordt aangemerkt als “kritiek”. Ook het verbeterdroodbontras behoort tot de
bedreigde rassen. Het ras heeft volgens de Wageningse onderzoekers nog 707 dieren in 2016.
Het roodbont Fries vee telde in 2016 met 485 de kleinste rassenpopulatie in Nederland.
De populatie lakenvelders wordt met 2256 volwassen vrouwelijke dieren als ‘kwetsbaar’ aangemerkt, maar voor de komende
vijftien jaar verwacht het centrum wel een groei van het ras. Ook voor het brandrode rund wordt een groei van het aantal
koeien verwacht.
Met 1,2 miljoen koeien steekt de zwartbonte Holstein met kop en schouders boven de totale populatie uit. Het aantal
roodbonte Holsteins ligt op 250.000 koeien, gevolgd door MRIJ met 12.113 koeien. Het Centrum voor Genetische Bronnen
Nederland keek ook naar de inteelttoename per generatie binnen rassen. Alleen de Groninger blaarkop, met ruim 1600
koeien een bedreigd ras, kent een hoge risicostatus. De andere rundveerassen kregen de inteeltstatus ‘matig’ toegekend.
Bron: veeteeltvlees november 2017

In 2016 telde Wageningse omderzoekers nog 707 dieren
van het Verbeterd Roodbont

Van bruin en grijs naar heerlijk helder!
D

e werking van de helofytenfilter bij Fons Withag in de praktijk.
Midden november. Herfst! Het is kil weer, “waterkoald” in het
Twents. Kale boomtakken en drassige gronden na de overvloedige
regenval van de laatste dagen. Gelukkig is het binnen bij de
familie Withag in Glanerbrug warm. In de woonkeuken van Fons
en Harriët legt Fons uit hoe hij het huishoudelijke water zuivert
en hoe hij met hulp van zijn maat Benno Masselink dit mooie
systeem zelf heeft aangelegd. Een hele klus die al met al een half
jaar in beslag genomen heeft. “Nu zouden we het waarschijnlijk
wel in een dikke week kunnen met alle kennis en ervaring die
we hebben opgedaan.”, aldus de zelfverzekerde Withag en
Masselink. De heren hebben er in ieder geval ruim de tijd voor
genomen om zich goed te oriënteren en om alles heel zorgvuldig
te doen. Bovendien hebben ze er ook echt niet continue aan
gewerkt. Ze hebben allebei genoeg andere zaken aan hun hoofd.
Fons vertelt hoe het hele project van start is gegaan en wat ze
er voor hebben gedaan. “We hadden -net zoals iedereen in het
buitengebied- een septictank voor het “bruine afvalwater”; de wc
dus. Het grijze afvalwater, uit de douche en uit de keuken loosden
we gewoon op de sloot hierachter. Geen enkel probleem eigenlijk,
want dat deed iedereen. In april 2015 kregen we een brief van de
gemeente en waterschap Vechtstromen. Daarin stond dat we niet
langer mochten lozen op de sloot en dat we voor 1 januari 2016
een oplossing voor ons afvalwater moesten hebben geregeld.”
Waterschap en gemeente stelden een IBA voor, maar mogelijk
kon Fons ook zijn afvalwater lozen op de riolering van het nog
te bouwen AZC vlak in de buurt. Die bouw ging evenwel niet
door en lozing op dat riool dus ook niet. Jaren voordat deze zaak
speelde, had Fons in het blad “De Boerderij” iets gelezen over een
helofytenfilter en dat leek hem toen al wel wat. Nu kreeg dit idee
vastere vorm en met zijn maat Benno besprak hij de zaak. Het duo
oriënteerde zich via internet op zo’n filter en kwam terecht bij het
bedrijf Ecofyt in Oirschot. Zo gebeurde het dat ons dappere duo de
verre reis naar Brabant ondernam en hun licht opstak bij Ecofyt. Ze
waren onder de indruk en zagen het wel zitten, zo’n filter thuis. De
Brabanders maakten een offerte, maar Fons en Benno bedachten
dat ze zo’n systeem ook zelf wel zouden kunnen aanleggen.

was volgens Fons vlot geregeld: een gat van 16 m2 dat werd
afgedekt met vijverfolie en antiworteldoek, opgevuld met zand
en stro dan de drainagebuizen erin, weer een laag zand en dan
de rietplanten erin. In april 2017 was de zaak operationeel en
toen het waterschap in september het geheel kwam controleren
was men meer dan tevreden. Letterlijk vermeldde het rapport
van het waterschap: “Onze complimenten voor het aangelegde
systeem!” Kijk, en daarvoor hadden de twee enthousiaste
werkers het gedaan: het systeem werkte naar behoren plus een
schouderklop van het waterschap. En het milieu vaart er ook nog
eens wel bij, aldus Fons Withag: “Ik ben echt geen milieufreak,
maar als je iets kunt doen om de wereld mooier en schoner te
maken, dan moet je dat zeker doen!” Na dit theoretische verhaal
en na de koffie met gebak is het tijd om de zaak in het echt te
gaan bekijken. De jas aan, want buiten is het nog steeds kil. We
lopen even de stal met de verbeterd roodbonte dames binnen.
Benno tikt een van de dames op het achterwerk: “Daarom heet
dit nou verbeterd roodbont!”, merkt hij met een grote glimlach
op. De dame in kwestie wordt niet warm of koud van deze tik en
kijkt zelfs niet op of om. Dat wordt dus geen melding vanwege
ongewenste aanrakingen voor de Glanerbrugger. Buiten wordt
het deksel van de pompput geopend. Dit is de overloop van zowel
de septictank als de opvang van het grijze water. Het vet en de
vaste stoffen zijn eruit verdwenen, maar stinken doet het nog wel
degelijk! Met behulp van een pomp wordt dit stinkende soepje
naar het filter geleid. De rietplanten staan er nu wat zielig bij,
maar Fons verzekert dat de wortels van het riet ook in de herfst
en winter wel degelijk hun heilzame werk doen.

Hij knielt neer met een soepsleef en een jampotje in de hand,
opent het controleputje en schept er wat water uit. En zie, het

Toen het waterschap groen licht gaf, begonnen de twee aan het
project. De septictank kon blijven, maar er moest een nieuwe
tank komen voor de opvang van het “grijze”afvalwater. Dat alles,
de overloop van de septictank en het grijze water moest dan via
buizen naar een opslagtank en vandaar naar het helofytenfilter.
Dat was het hele plan. Vooral de aanleg van de buizen vlak om
het huis leverde veel pas- en meetwerk op en kostte veel tijd.
Daarna verliep de rest eigenlijk zonder problemen. Het filter zelf

wonder is geschied! Het
water is nagenoeg helder,
ruikt niet meer en kan zo de

sloot in. Fons durft nog niet zover te gaan om een slok van het
water te nemen, maar in principe zou dat wel degelijk kunnen.
“Het is een mooi natuurlijk proces en het je hoeft er eigenlijk
nooit meer iets aan te doen.”, aldus een trotse Withag. “En,
omdat we alles zelf hebben gedaan was het ook nog eens mooi
goedkoop”, vult Masselink aan. Na dit koude uitstapje zoeken we
de warmte binnenshuis weer op. Nog even tijd voor een praatje en
dan afscheid nemen van de gastvrije Harriët Withag, een laatste
handdruk en vervolgens op de fiets naar huis. Nieuwe herfstbuien
kondigen zich nadrukkelijk aan. Een leerzame ochtend aan de
rand van Glanerbrug zit erop. Het milieu is gebaat bij mensen
zoals Fons en Harriët Withag.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helofytenfilter

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
KO
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

Kudde
Marnix Knetemann
Wijdewormer

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

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
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ONDERSCHEIDEND IN DIERLIJKE MEST
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Even voorstellen............

I

k ben Ton Voets , 58 jaar en sinds 1 november woon ik op een
boerderij in het Brabants landschap van Liempde.
Thuis hebben we altijd
een slagerij gehad.
Mijn vader en moeder
hebben
eerst
een
slagerij in Haarlem
gehad, waar ik ook
geboren ben. Na twee
jaar zijn we verhuisd
naar Best.
Mijn vader was een
boerenzoon en heeft in Best altijd vee naast zijn slagerij gehad.
Het is dus met de paplepel ingegeven bij mij. Mijn vader is op
jonge leeftijd gestorven, waarna mijn moeder samen met een
chef en medewerkers de slagerij heeft voortgezet, totdat ik mijn
slagersvakdiploma behaald heb en bij andere collega slagers
ervaring heb opgedaan.
In 1986 heb ik het bedrijf van mijn moeder overgenomen, waarna
ik besloten had om al het vee te verkopen, zodat ik mijn aandacht
helemaal op de slagerij kon richten.
We zijn wel altijd zelf blijven slachten.
Een goede kennis gaf in die tijd wel aan, dat hij wel koeien voor
me wilde gaan mesten. De eerste paar magere koeien waren
Belgisch Witblauwen, maar al snel kwamen we erachter dat we
met het Verbeterd Roodbont ras door wilden gaan. Ik kwam er
wel achter dat het dieren van echte fokkers af moest komen een
toeval treffer van dikbil was het niet op het hakblok. We hebben
ook succes gehad met het nationaal kampioenschap vrouwelijk
slachtvee, wat later bleek de laatste paasveetentoonstelling in
Den Bosch.
Hierna zijn we ook gaan fokken, vaak met een aangekochte stier.
Ik heb ook nog een tijd in het bestuur van het stamboek gezeten.
In die tijd raakte mijn kennis ernstig ziek, waardoor ik al mijn vee
weer moest verkopen.
In 2000 ben ik gestopt met de slagerij en ben verder in loondienst
gaan werken. Het bloed kruipt toch waar het niet heen kan gaan
en zoetjes aan heb ik weer wat koeien aangeschaft.
Natuurlijk wel zoveel mogelijk roodbont. Hier raak je gewoon niet
op uitgekeken met een slagershart.
Op het ogenblik heb ik een kleine 10 stuks vee waaronder een
roodbonte os die ik aan het afmesten ben. Ik ben sinds kort weer
lid geworden van het stamboek. Puur om op de hoogte te blijven
van wat er leeft bij de fokkers en om kennis op te doen. We zijn
nooit te oud om te leren, toch!
Dat geldt ook voor de bekkenmaatmeting, waar ik me ook
voor heb opgegeven. Alhoewel ik denk dat er gesneden moet
worden als het niet anders kan. Bij het koningshuis zijn toch ook
verschillende kinderen met keizersnede geboren?
Ik werk het liefst met eigen stier, als het kan een hele mooie. Ik
laat de pinken op 2 jarige leeftijd al afkalven.
Wat de slager en de consument betreft vind ik dat de slager

zich over het algemeen helemaal uit de markt werkt. Ze kennen
alvast geen rund meer en worden steeds luier. Het wordt ook
steeds moeilijker voor de slager, omdat de consument weinig
of geen smaak meer heeft , alleen met feestdagen weten ze de
ambachtelijke slager nog echt te vinden. Ik ben onlangs nog naar
de nationale keuring in Zwolle geweest en het viel me op dat
het Verbeterd Roodbont ras de laatste jaren erg hard vooruit was
gegaan met het ras. Mooie grote lange koeien, maar we moeten
wel op passen dat we het soort niet gaan verliezen! Dan lopen
we wel weer ver achter ten opzichte van de Belgisch Witblauwen.
Roodbont blijft toch het mooiste en fijnste ras!
Ik hoop dat u me zo wat beter hebt leren kennen.
Voor vragen sta ik altijd open, ik ben te bereiken op 0642883801
Fijne feestdagen en groetjes
Ton Voets

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!

Winterrecept; Rosbief in bladerdeeg
Benodigdheden
Een stuk rosbief van ongeveer 150 gram per persoon.
Dus voor zes pers. 1 kg rosbief, denk daarbij aan staartstuk, zijlende, dikke lende, dikke plaat spierstuk of dik gedeelte
bloemstuk.
Ingrediënten: wel voldoende om stuk rosbief mee te bedekken
•

Sjalotjes

•

diverse verschillende soorten champignons (kastanje, shiitake) als het maar geen witte zijn zit te weinig smaak aan
vind ik

•

Roze peperbessen

•

Bladerdeeg (ruim van te voren uit diepvries pakken en evt. met deegroller uit rollen)

Leg het stuk rosbief ruim van te voren uit koelkast zodat het op kamer temp. kan komen kruid het met zout en peper.
Sjalotten en champignons heel fijn brunoise snijden niet met een machientje cutteren, want verlies je smaak.
Braad het stuk rosbief aan in roomboter (het liefst grasroomboter), zodat het goed dicht geschroeid is aan alle kanten, pak
het uit de pan en leg het op stuk keuken papier.
Vervolgens in dezelfde jus de fijn gesneden sjalotten en champignons aanfruiten, zodat deze lichtbruin beginnen te zien
voeg dan de roze peper bessen toe, wanneer juiste gaarheid gekregen neem dit mengsel uit de pan en laat het uitlekken.
Dan ovenschaal in boteren waar het bladerdeeg opgelegd kan worden dan het bladerdeeg ligt bedekken met de pap van
sjalotten, champignons en roze peperbessen wel voldoende over houden om de rest van de rosbief mee te bedekken, dat
het stuk rosbief erop leggen en vervolgens de rest van pap over de rosbief mee bekleden. Dan het stuk rosbief afdekken
met bladerdeeg en bladerdeeg insmeren met wat opgeklopt ei.
Vervolgens ovenschaal in voor verwarmde oven van 180c en laten garen tot een kern temperatuur van tussen de 45 en 50
c. Wanneer men van rosé houd tenminste, wil men het gaar hebben dan max 65 c in de kern. Wanneer kern bereikt is uit
oven pakken en met alufolie bedekken, zodat het vlees tot rust kan komen en niet alle goede jus eruit loopt.

Voor de Roomsaus zijn de ingrediënten
1 sjalot heel fijn gesneden
1/3 runderbouillon of fond
1/3 room
1/3 witte wijn
roze peperbessen
Fruit de fijn gesneden sjalotten aan tot ze net niet bruin worden, voeg vervolgens bouillon, room en witte wijn toe. Breng
zachtjes aan de kook en laat het zachtjes koken, zodat de saus kan indikken. Voeg de roze peperbessen toe en proef
wanneer de juiste dikte bereikt is naar de smaak, wanneer nodig evt. op smaak brengen met wat zout

en peper.

Deze heerlijke gerechten zijn goed te combineren met aardappel kroket, aardappel puree, spruitjes, witlof ingerold met
gekookte ham/kaas en haricots verts met ontbijtspek.
Eet smakelijk en fijne feestdagen,
Ton Voets

“Ik wil, net als mijn moeder, 95 jaar worden!”

O

p bezoek bij Harrie Hutten in Tubbergen.

heffingen te betalen.
Behalve het huis is ook de melkstal op het filter aangesloten.

Op een prachtige zaterdag vertrok het mobiele verslaggeversteam
naar het prachtige Twentse land.
En prachtig werd het! Niet alleen door de toeristische route die
werd gereden, maar ook door het gezelschap en de verhalen.
In het pittoreske Geesteren worden wij opgewacht door een
enthousiaste en gastvrije Harrie Hutten.
Harrie is te omschrijven als een karakteristieke man, met passie voor
de natuur, ecologie en voor zijn dieren. Zo is er een eendenpoel
op het land van Harrie en zijn er houtwallen aangebracht. Hij is
graag onafhankelijk van andere mensen en heeft hij bijzonder
veel plezier aan de natuur, aan de jacht (voor wildbeheer en
schadebestrijding) en aan zijn twee Duitse staanders korthaar,
Tessa en Tygo.
Tessa is, als u dit leest, bevallen van een aantal prachtige pups en
dezen mogen met kerst naar hun nieuwe huis. Heeft u nog een
liefdevol thuis?
In 1993 heeft Harrie, als tweede in Nederland, zijn helofytenfilter
gebouwd.

Alle melkresten en
melkvet worden in het
vetfilter opgevangen,
dat slechts 1x per jaar
schoon gemaakt hoeft
te worden.
Alle
wateropvang
gebeurt in de vijver die
achter het huis ligt. Het opgevangen water zou ook als spoelwater
gebruikt kunnen worden, want het is “schoon water”.
Voor drinkwater voor de koeien is de kwaliteit toch per dag
wisselend, waardoor er geen waarborging is voor voer/drink
voorziening van de dieren.
Natuurlijk is het water wel goed te gebruiken voor weidebesproeiing
en voor het schoonmaken van een trekker.
Op het controlepijpje kan een verhoging gezet worden. Dit maakt
dat er bij langere afwezigheid, door bijvoorbeeld een vakantie,
een hoger waterpeil is, waardoor het helofytenveld niet uitdroogt.
Harrie maait het rietveld eenmaal per jaar en maakt de vetvangput
ook eenmaal per jaar schoon. Verder is er geen onderhoud nodig.
Natuurlijk moet je geen chloor gebruiken, maar biologische
reinigingsmiddelen. Anders zal de bacteriehuishouding in de war

Van
de
gemeente
Tubbergen
heeft
Harrie weinig of geen
medewerking gekregen, maar uit de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe zijn belangstellenden met 3 bussen naar zijn
erf afgereisd om het helofytenproject te bewonderen en ervan te
leren. Ook een filmploeg maakte opnames van zijn filtersysteem.
Op dit moment zijn er meerdere helofytenfilters in Nederland,
maar in 1993 was dit nog heel bijzonder en uniek.
Omdat Harrie niet op het riool is aangesloten, hoeft hij ook geen

raken.
Een enorm voordeel van deze natuurlijke
afvalwaterzuivering is dat je het niet ruikt.

wijze

van

Harrie geeft aan dat hij nu geen vijver meer zou aanleggen, maar
een dichte kelder. Nu waait er van alles in en zwemmen er eenden
in de vijver.Dat is wel leuk, maar daardoor is het water minder
bruikbaar.
Voor de jacht is het wel handig , aldus een glimlachende Harrie
Harrie melkt nog 54 koeien per dag en heeft daarnaast 120 stuks
jongvee/stieren. Met 70 afkalvingen per jaar betekent dat een
drukke dagindeling.
Tien jaar geleden werden er van de 70 koeien 58 via een
keizersnede geboren, maar inmiddels ligt dit aantal met hooguit
20-25 beduidend lager. Dit is een prachtig resultaat die te danken
is aan de kennis en kunde van Harrie en aan die van zijn dierenarts

“Het mag een klein beetje minder bloedvoering zijn, maar niet
veel en zeker niet naar het BWB toe.”

Hét enige Nederlandse ras,
en dat moet je zuiver houden!!

Daarnaast geeft Harrie aan dat een koe wel economisch moet
blijven.
Op de vraag wat hij zou wijzigen of aanvullen aan het ras, geeft
hij aan dat hij tijdens de keuringen de bloedvoering het liefst naar
87% ziet gaan in het jaar 2020. Dit sluit aan bij zijn visie het ras
zo zuiver mogelijk te houden.
Een extra keuringsrubriek voor koeien zonder keizersnedes zou
ook zeer welkom zijn.
“Laat je zien, (moderne) communicatie, uitstraling en meer leven
binnen het stamboek”, dat alles is volgens Harrie een must in

Bert (bekend uit “Boer zoekt Vrouw”).

deze tijd.

Stiergebruik met een korte draagtijd is hierbij van belang. Liefst
een afkalving tussen de 270-275 dagen. Zeker niet boven de 280
dagen.
“Als een koe kalft via een keizersnede, scheelt mij dat gemiddeld
zo’n 1000 liter melk ten opzichte van een natuurlijke geboorte.
Dat is veel!”, aldus de Tubberger.

De stal van Harrie Hutten is Lepto, IBR en BVD vrij.
Harrie spreekt de wens uit om, net als zijn moeder, 95 jaar te
worden, zodat hij nog heel lang kan genieten van zijn prachtige
Verbeterd Roodbonten.

In de toekomst wil Harrie zijn melkkoeien afbouwen en alleen
gaan fokken en mesten met Verbeterd Roodbonten. Liefst 100%
bloedvoering met natuurlijke afkalving.

En dat is hem van harte gegund!

Ingeschreven koeien 2017, vanaf 87 punten
Mts. v.d. Bunt,
Dronten

J.A.Velthoen – van
Kooten, Fijnaart
Jandlis , Dronten
J.G.M. Hoekman, Zalk
R. v.d. Mheen,
Hoevelaken

J. Wittingen,
Oosterwolde
P. Vermeulen,
Ammerstol

J.J. vd Ven, Wijk en
Aalburg

W. vd Mheen,
Hoevelaken
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200
Leyenhorst
206
Alike 14

05-13
04-14
05-14
08-14

139cm
131cm
134cm
137cm

92
88
89
89

92
88
88
88

91
94
86
90

88
86
84
89

91
89
87
89

Onbekend
Lumineux
Leyenhorst 149
Leyenhorst 539

01-16

115cm

87

89

89

87

88

Leyenhorst 173

03-15

131cm

89

86

87

84

87

Demi 10
Rixt Marije

06-14
02-15

134cm
134cm

89
89

87
86

86
86

87
86

87
87

Wolter van
Valkenweide
Leander
Gertinus v.
Volenbeek

Marieke 2
Marieke 1
Carline

06-14
08-10
06-11

134cm
138cm
138cm

88
88
88

87
86
89

87
85
89

87
87
85

87
87
88

Jacqueline’s Topjob
Egon 5 Az
Tom vh Veerhuis

Geerdine
Ingrid 18
Sonja 6

05-10
03-13
04-14

134cm
135cm
130cm

87
87
80

94
87
84

89
89
90

84
91
92

89
89
87

Ingrid 18a
Ingrid 15
Judith 6
Groot
Rassert 203
Groot
Rassert 178
Groot
Rassert 179
Groot
Rassert 177
Groot
Rassert 146
Groot
Rassert 147
Groot
Rassert 185
Groot
Rassert 173
Groot
Rassert 199

05-13
05-12
03-13
03-16

134cm
130cm
136cm
116cm

86
84
89
85

89
90
88
89

90
89
86
88

85
86
86
84

88
87
88
87

Tom vh Veerhuis
Jacqueline’s TopJob
Jos van
Kraloerheide
Jacqueline’s TopJob
Leyenhorst 149
Leyenhorst 149
Jacqueline’s TopJob

11-14

127cm

88

89

89

86

88

Jacqueline’s TopJob

11-14

128cm

89

89

88

85

88

Jacqueline’s TopJob

11-14

129cm

89

87

87

86

88

Jacqueline’s TopJob

01-14

131cm

89

87

87

86

87

Jacqueline’s TopJob

01-14

131cm

89

88

87

87

88

Marlex

01-15

126cm

87

86

89

85

87

Leyenhorst 592

11-14

126cm

85

89

89

84

87

Jacqueline’s TopJob

01-16

118cm

88

87

88

85

87

Jacqueline’s TopJob

Landbouwdag Alkmaar

A

fgelopen september werd in Alkmaar weer de traditionele Landbouwdag gehouden. Een van de onderdelen is de keuring van het
vleesvee. In de categorie koeien, stieren en jongvee werden weer de mooiste dieren ingezonden. Inzenders kwamen uit het hele land
van Zeeland, Zuid-Holland tot Brabant.
Maar uiteraard waren er ook diverse inzenders uit de regio zoals:
•
•
•
•
•
•

Toon Bakker Spierdijk,
Natuurboerderij Prins/Schermer met vaste voorbrenger
Evert Pilkes Grootschermer ,
Maatschap D.de Geus Driehuizen,
René Steltenpool Obdam,
L. v.d. Hudding Middelie.

Onder prachtige weersomstandigheden werd het weer een geslaagde keuring . Organisatorische en lady speaker Monique de Geus
had alles perfect geregeld en de vakjury had de moeilijke taak de kampioenen uit de inzenders te selecteren. Daarin zijn ze volgens de
‘’deskundige’’ onder het vele publiek goed in geslaagd. De toeschouwers werden overigens verwend door Topslager Hank Groot uit
Heerhugowaard die de aanwezigen trakteerde op een heerlijk broodje hamburger. Het is toch elk jaar weer prachtig om te zien dat zo’n
oude traditie als een veekeuring elk jaar weer zoveel inzenders en toeschouwers trekt.
Hopelijk blijft de traditie nog jaren bestaan!!

Uitslagen Landbouwdag Alkmaar:
Algemeen Kampioen Vlees Koeien werd Keurslagerij Vlees & Zo Purmerend Mester Vleesveehouderij Spronk Zoetermeer
Algemeen Kampioen Vlees Stieren Keurslagerij Laus Klaver Zuid Scharwoude Mester Paul van Driessen uit Hoek(Zeeland)
Algemeen Kampioen Jongvee Mannelijk Maatschap D.de Geus Driehuizen
Algemeen Kampioen Jongvee Vrouwelijk René Steltenpool Obdam
Algemeen Kampioen Baby vee mannelijk Lars v.d. Hudding Middelie
Algemeen Kampioen Baby vee vrouwelijk René Steltenpool Obdam
Kampioen Zoogstel (moeder en kind) Boerderij de Schermer dijcke Grootschermer

“Rood is echt mijn kleur!”
Aldus Teun Voets.

O

p de vraag wie Teun Voets nu wel is, luidt het eenvoudige antwoord: “Gewoon ….Teun!”
Deze 29-jarige Brabander woont samen met zijn vrouw Cindy in Helvoirt en houdt zich voornamelijk bezig met de in-en verkoop
van springpaarden.
Ondanks dat hij nog nooit een ander beroep heeft uitgeoefend, doet hij deze werkzaamheden nu pas
3 jaar voor zichzelf.
De opa van Teun was een kalverhandelaar van luxe vee, waarmee hij de grondslag heeft gelegd voor
de hobby van Teun. Rood is echt “zijn” kleur. Verbeterd roodbont zijn dieren met een prachtige kleur
en meestal een goed karakter en er zijn eigenlijk geen negatieve punten te ontdekken aan deze koe. Er
mist niets! Vindt Teun in ieder geval.
De ideale koe is een Verbeterd Roodbonte met een baggerbontvelletje en een goed karakter.
Vier prachtige Verbeterd Roodbonten heeft hij nu: drie drachtige dieren en een kalf. Daarnaast heeft
Teun in het voorjaar van 2017 een stier bij Bert van Abeelen gekocht om de aanwas voor volgend jaar
te waarborgen. Op 2,5 jarige leeftijd kalven de meeste koeien af.
Bewust Natuurlijk Luxe is een interessant gebeuren en Teun heeft eenmaal zelf een natuurlijk geboren stierkalf gehad. Daar was niemand
bij aanwezig; het dier lag al in de wei.
Aan het “Bekkenmaten meten” wil de 29-jarige inwoner van Helvoirt het komende meetseizoen serieus meedoen, want meten is weten!
Ook de cursus “Vleesvee beoordelen” lijkt hem wel iets en wellicht meldt deze Brabander zich al aan voor komende cursus.
Daarnaast geeft Teun aan dat hij dit jaar genoten heeft van de keuring in Zwolle. Als hij denkt dat hij er zelf ook echt iets te zoeken heeft,
doet hij in de toekomst graag mee.
De kudde van Teun zal voorlopig nog niet doorgroeien naar nog meer dieren. De combinatie met het werken in de paarden wordt dan
teveel. Teun wil graag op de huidige voet doorgaan en ervan genieten als de dieren zomers lekker in de wei lopen te grazen.
Dat is het ideaal van Teun en daar is helemaal niets mis mee!

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

Cursus Vleesvee beoordeling Verbeterd Roodbont 2018

O

ok dit jaar willen we weer, onder leiding van de Foktechnische commissie, de cursus Vleesvee beoordeling voor beginners en
gevorderden geven.

Omdat we horen en ook lezen in Rond Roodbont, dat afstand vaak wel een probleem is om mee te doen willen we, bij voldoende
deelname, cursusavonden in de regio gaan organiseren. Alleen het examen vindt dan centraal plaats. Minimaal 7 cursisten per regio.
Mochten er onvoldoende aanmeldingen voor een regio zijn, dan gaan we regio’s samenvoegen.
De cursussen vinden plaats in de regio Brabant/Zeeland, regio Noord/Zuid Holland, regio Veluwe en regio Meppel.

Cursusavonden :
Regio Brabant
Regio Noord/Zuid Holland
Regio Veluwe
Regio Meppel

- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag

Examen - zaterdag
Voor een ieder een mooie gelegenheid om op 4 avonden bij 4 leden van ons stamboek de dieren te beoordelen/keuren.
Tevens is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaring over de fokkerij uit te wisselen.
Voor “beginners” de kans om kennis en ervaring op te doen met het invullen van het Keuringsrapport met de onderbalk- en bovenbalkcijfers.
Voor de gevorderden is er altijd weer de uitdaging van de eeuwige roem om het examen winnend af te sluitend.
Vraag als je mee wilt doen ook of andere leden uit je omgeving de cursus willen volgen.
Samen reizen is, als je iets verder weg woont gezelliger en je kunt ook nog even lekker na kletsen. De ledenlijst staat op Nieuwsarchief
op onze site, dus je kunt ze bellen of mailen.
Ook niet stamboekleden, zie voorwaarden, mogen deelnemen. Dus als je nog iemand weet uit je
omgeving die ook graag de cursus wil volgen kan dat.
Het cursusboek zal bij de eerste avond aan jullie worden uitgedeeld.
De overige informatie over data, locatie en kledingvoorschriften en dergelijke ontvang je 2 weken
voor aanvang van de cursus per mail, of indien je dat wenst/aangeeft per post.
Na 4 cursus avonden hebben we het examen. Leuk, leerzaam en spannend.
De kers op de taart!

De kosten voor de cursus zijn : voor leden € 40,- p.p. en € 20,- voor jeugdigen t/m 16 jaar en studenten.
De kosten voor niet leden zijn : € 50,-.
Aanmelden voor de cursus kan tot 10 januari 2018 bij Jaap van Beukelen of Fons Withag.
Bij het aanmelden vermelden welke regio je wilt deelnemen.
Heb je nog vragen dan graag even bellen of mailen.
Tot slot wensen we iedereen prettige feestdagen en een gezond 2018 en we zien er naar uit weer een grote groep enthousiaste leden te
mogen begroeten op de cursus.
Met vriendelijke groet,
Jaap van Beukelen: 06-18421299 of 052-8241799, Mail - beuke615@planet.nl
Fons Withag
: 06-36518969 of 053-4617899, Mail - f.withag@hotmail.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

