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Nieuwe leden

Wij zijn blij de volgende nieuwe leden welkom te  heten:
T. Voets   Helvoirt
R. Aalberts Marsum
A.J.J. Hulshof Bunnik
H. Kragtwijk Balkbrug

Rond Roodbont
Tijdschrift uitgegeven door de Vereniging 
Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont 
Vleesras.

Samenstelling bestuur

Voorzitter  Johan v. d. Ven 
 (Wijk en Aalburg) 
 06-51138432  
 jjvdven@hotmail.com
Vice-voorzitter Monique de Geus 
 (Driehuizen)       
 06-20172081 
 monique@deengeltjes.nl
Secretaris Marga van Beukelen 
 (Pesse)    
 0528-241799  
 beuke615@planet.nl
Penningmeester  Fons Withag 
 (Enschede)    
 06-36518969  
 f.withag@hotmail.com
Lid Evert Rozendaal 
 (Putten)   
 06-30276949  
 volenbeek@hetnet.nl
Lid Aalt  vd Bunt 
 (Dronten)  
 06-52410288 
 jenavdbunt@kpnmail.nl
Lid Lisette van Es 
 (Dronten)  
 06-13030918
 rondroodbont@gmail.com 

Foktechische commisie  

Voorzitter Jaap van Beukelen 
 (Pesse)   
 0528-241799 
 beuke615@planet.nl
Lid Inspecteur     
 Adri van Gent 
 (Overberg)   
 0343-481496

Redactie Rond Roodbont
 
 Lisette van Es (Dronten)  
 06-13030918 
 rondroodbont@gmail.com

Website beheer
 
 Teun Eindhoven (Ruinen)
 06-26682555
 t.eindhoven@hccnet.nl

De organisatie: vlnr: 
Evert Rozendaal, Johan van der Ven, Monique de Geus, Marga van Beukelen, 
Aalt van de Bunt, Lisette van Es en Fons Withag

Foktechnische commissie: 
Adri van Gent, Jaap van Beukelen, Herman Blankestijn en Jurrien de Graaf

Promotieteam: vlnr: 
Henk Dunnink, Henk van Dijk, 
Harm Trompetter en Dick van Spijker

Communicatie team: 
Lisette van Es en Teun Eindhoven

Agenda

12 augustus Gelderse Vleesvee Keuring  Meerveld (Garderen)
17 augustus Vleesveetentoonstelling  Enter (25 jarig jubileum!)
15 september Opendag familie Te Riele  Vaassen (10.00 – 16.00 uur)
27 september Landbouwdag    Alkmaar
14 oktober NVM    Zwolle

Lidmaatschap van het Vereniging Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesvee inclusief Rond 
Roodbont, € 65,- per kalenderjaar. Opzegging, lidmaatschap voor het volgend kalenderjaar,  voor 1 de-
cember van het lopende jaar, schriftelijk of per email bij het secretariaat.

Secretariaat: Kraloërweg 11, 7933 TA Pesse,   Telefoon: 0528-241 799, e-mail: beuke615@planet.nl

Rek. nr.NL 52 RABO 0128714336 t.n.v. Verbeterd Roodbont Stamboekwww.verbeterd-roodbont-vleesvee.nl



Nu we de Paasvee-tentoonstellingen van Rhenen en Schagen achter de rug hebben, zijn we als bestuur weer volop bezig met de 
voorbereidingen van de stamboekkeuringen van zowel Enter als de NVM te Zwolle.

De commissie van Enter  is  extra druk vanwege het 25-jarig bestaan, dat op donderdag 17 augustus aanstaande in het gelijknamige 
Overijsselse dorp gehouden zal worden. Degenen die een keer in Enter geweest zijn, zullen het met mij eens zijn dat de Twentse gezelligheid 
er op zo’n dag van afdruipt.

Er is voor iedereen wat te beleven, dus het is zeker de moeite waard om deze datum vrij te houden! Of je nu naar de paardenmarkt, de 
braderie of de vleesveekeuring  gaat; die sfeer moet je écht geproefd hebben!

Zeker in dit jubileumjaar krijgt de keuring een extra tintje en daarom een  reden te meer om met je mooiste vee naar Enter te komen. “Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd”, aldus het spreekwoord en hoe meer dieren, hoe spannender en leuker het wordt.

De datum van 14 oktober ( Nationale Vleesvee Manifestatie ) te Zwolle  lijkt nog ver weg en er kan nog veel gebeuren maar toch is het  
goed dat we als inzenders kritisch naar ons vee kijken en welke dieren we selecteren voor Zwolle.

Dit jaar zal voor het eerst de keuring  BVD- vrij zijn op dierniveau.

Voor een aantal inzenders kan dit een belemmering zijn, maar voor degenen die ooit met BVD te maken hebben gehad, willen er liefst 
vandaag nog vanaf want het is een sluipmoordenaar voor  je bedrijf.

Vanaf 1 januari 2018  zal  het voor iedereen die fokt, verplicht gaan worden vanuit de overheid IBR vrij te worden of te gaan enten . Voor 
de meesten wordt het dan makkelijker om met vee naar keuringen te gaan.

We hopen dat dit effect zal hebben om meer inzenders met hun dieren naar de tentoonstellingen te krijgen.

Ik wens jullie allemaal veel succes met de VRB-fokkerij en ben nieuwsgierig naar de resultaten.

Johan v.d. Ven             

Beste leden

Johan v.d. Ven             

Inleverdatum 

copy Rond Roodbont 

vóór 15 september 2017! 



dat?Wist U 

-  er dit voorjaar maar liefst twee Paasveekeuringen waren
-  belangstellenden op 25 maart in Rhenen terecht konden
-  mensen die noooooooit genoeg krijgen van mooi vee op 6 april in Schagen naar het vee konden komen kijken
-  je zo’n bezoekje aan Schagen ook mooi kunt combineren met een kijkje bij de Keukenhof
-  de meeste veehouders niet veel op hebben met die bollenvelden
-  zij liever de “bollen” in hun eigen weides zien grazen
-  de voor- en middenpagina een prachtig mooi zomers beeld geeft van de kudde van Jord Schermer uit Grootschermer
- Dick van Spijker aan een dobbelsteentje vlees kan zien waar het vlees vandaan komt
- Dick lid is van het promotieteam van Verbeterd Roodbont
- dat team blij mag zijn met zo’n man die weet welk vlees hij in de kuip heeft
- Herman Blankenstijn geen moeite heeft met een fijne bevalling
- hij zich daarvoor waarschijnlijk regelmatig even afzondert
- Herman over deze vreemde bezigheid en over zijn hobby meer vertelt in een eigen verhaal elders in dit blad
- stadsmens Jurrien de Graaf Amsterdam gaat verruilen voor het platteland
- deze verhuizing mede veroorzaakt wordt door zijn liefde voor het roodbont
- Jurrien naar eigen zeggen graag een potje mag ouwehoeren over de koeien
- hij wat dat betreft in de juiste vereniging terechtgekomen is
- Adrie van Gent er helaas een eind aan maakt
- dit niet betekent dat hij het tijdelijke met het eeuwige gaat verwisselen
- Adrie stopt met zijn rubriek over de “Erfenis van Zuijlenstein”
- wij hem veel dank zeggen voor deze mooie stukjes achtergrondinformatie
- jullie voor meer informatie over bovenstaande of andere zaken deze editie maar goed moeten doornemen
- wij iedereen een mooie vakantieperiode willen toewensen
- jullie een nieuwe editie van dit blad in het najaar tegemoet kunnen zien
- leuke verhalen of wetenswaardigeheden over onze hobby altijd welkom zijn
- er alleen met jullie bijdragen een lezenswaardig blad te maken is
- de redactie daarvoor in ieder geval zijn/haar best doet.
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Mijn naam is Dick van Spijker,  
ik ben getrouwd met Babette 

en samen hebben we drie kinderen, 
Jasmijn van 7, Nienke van 5 en 
Sander van 2 jaar. Wij wonen in 
het prachtige dorpje Wilsum aan 
de IJssel. Als hobby houden wij 
koeien van het Verbeterd Roodbont 
Vleesras.
Mijn vader kocht vroeger altijd kalfjes die hij 1,5 jaar mestte om er 
vervolgens de diepvries mee te vullen. Zo kwam het dat ik 25 jaar 
geleden, op 10-jarige leeftijd, mijn eerste Zwartbonte Vaarskalf 
kocht, die ik had verdiend door de handel in konijnen en geiten. 
Mijn voorkeur ging toen al wel uit naar een Roodbonte, maar dan 
moest ik nog langer sparen, vandaar dat ik met deze Zwartbonte 
ben begonnen.  
Ze gaf haar eerste kalf, een stierkalf, waar ik zelf een MRIJ vaarskalf 
bij heb gekocht, omdat de moeder ruim voldoende melk had om 
2 kalfjes groot te brengen. Het Roodbonte bijgekochte vaarskalf 
heeft ons uiteindelijk 10 kalveren gebracht, van allerlei kruisingen, 
waaronder onze eerste Verbeterd Roodbonten. (Nicoben en 
Marcel.)
Na de middelbare school ben ik bij een Ambachtelijke Slagerij 
aan het werk gegaan, waar wij iedere maandag een dikbil koe 
slachtten.  Zo is mijn liefde voor het VBR alleen maar groter 
geworden. Ze zijn van binnen net zo mooi als van buiten!  Tijdens 
mijn werk als slager heb ik ontzettend veel geleerd over rundvlees. 
Toen ik daar als jochie begon, zei mijn werkgever:” Ik kan aan een 
dobbelsteentje vlees zien waar het vandaan komt en dat ga ik jou 
ook leren”. 
Het slagersvak heb ik 12 jaar met veel plezier gedaan, maar na de 
geboorte van onze kinderen ben ik toch overgestapt naar ander 
werk en kwam ik als vertegenwoordiger bij Farmservice Herman 

de Haan in Genemuiden terecht: een leverancier die alles levert van 
A tot Z voor de veehouderij. Zo bezoek ik met een rijdende winkel 
dagelijks de melkveehouders. Maar ook voor ons vleesveehouders 
hebben wij alles in huis op het gebied van hygiëne, mineralen, 
bolussen / likstenen, vliegenbestrijding, afrastering, stalinrichting etc.  
Al deze producten kunt u als VRB lid nu extra voordelig en snel 
bestellen op agridiscounter.nl. Door middel van een unieke 
kortingscode (zie de advertentie elders in dit blad), kunt u als 
collega, uw voordeel hiermee doen. 
Momenteel bestaat ons veestapeltje uit 10 dieren; 3 drachtige 
koeien, 3 pinken, 2 jonge stieren en 2 mestkoeien. Mijn stalfavoriet 
is Nina van de Westenberg (Patamon x Etna).Het is een koe met 
grotendeels een BWB bloedvoering, maar ze heeft toch ook een 
mooie rode kleur. Het inkruisen met Belgische Wit Blauwen heeft 
qua gewicht in de dieren enorm goed uitgepakt en we halen zo 
koeien met een geslacht gewicht van boven de 550 kilo. Een 
minpuntje vind ik de zwarte kleur, ten opzichte van rood, maar 
ik hoop door het gebruik van VRB stieren de ‘goede’ kleur weer 
terug te krijgen. 
Twee koeien per jaar laten we slachten en maak ik zelf verder 
diepvries klaar voor familie en vrienden. De overige koeien vinden 
via collega Aalt van de Bunt hun eindbestemming. Verder vind 
ik dat we als Verbeterd Roodbont een hele mooie vereniging 
hebben met leuke en leerzame bijeenkomsten. De cursus 
Vleesvee beoordeling bijvoorbeeld, waar ik diverse keren aan mee 
heb gedaan, is altijd erg leerzaam en ontzettend gezellig. Evenals 
de keuringen waar ook te zien is dat we een sterk en sierlijk ras 
fokken. 
Sinds kort mag ik deelnemen aan het promotieteam en hoop ook 
via deze weg meer mensen enthousiast te maken voor Verbeterd 
Roodbont. Zo hopen wij in de toekomst met veel plezier en 
enthousiasme de liefde voor het Verbeterd Roodbont staande te 
houden. 

Uit het promotieteam…





Er is mij gevraagd om mij voor te 
stellen als nieuw commissielid. Mijn 

naam is Herman Blankenstijn en ik ben 
woonachtig in Werkhoven. Voor vele 
van jullie ben ik geen onbekende en is 
mij gevraagd weer toe te treden bij de 
commissie. 

Een leuke uitdaging!

Wij hebben een melkveebedrijf, samen 
met drie zoons in maatschap. Bij mijn 
zoon in Langbroek heb ik nog acht dikbil 
koeien lopen. Een leuke hobby, waar ik 
dus ook graag kom.

Vroeger heb ik zelf, op ons bedrijf, 
dikbillen gefokt en gemest. Het hart 
van mijn zoons ligt toch meer bij de 
melkkoeien. Dus zo zijn wij, door de 

100%
Dikbil

jaren heen, uit de dikbillen gegroeid.
Ik heb vanaf de oprichting van het 
stamboek in de foktechnische commissie 
gezeten. Zeven á acht jaar geleden ben 
ik hiermee gestopt. Nu ik weer wat meer 
vrije tijd heb, vind ik het leuk om 
weer deel uit te maken van 
de commissie.

Om een goede 
verbeterd roodbonte 
stier voor de KI te 
zoeken, zullen wij ook 
de vader,moeder en 
nakomelingen moeten 
opsporen.

Voor een honderd procent 
dikbil is natuurlijke afkalving een 

moeilijk punt. Door het fokken met 
dieren die ruim gemeten zijn, een 
kortere draagtijd hebben en stieren 
te gebruiken die geen zware kalveren 
geven, ontstaat de kans dat we toch 

een aantal natuurlijke geboortes 
creëren. 

Wel ben ik van mening 
dat we ons rastype 
goed in stand moeten 
houden, d.w.z. een 
grote ruime koe met 
het 100 % dikbil type.

Herman Blankenstijn..

Uit de foktechnische commissie.



Ik ben Jur de Graaf, 39 jaar, en samen 
met mijn vrouw en kinderen woon 

ik in Amsterdam, waar ik geboren en 
getogen ben. Ik heb een dochter en twee 
zonen. Eind dit jaar verhuizen wij naar 
Zunderdorp, waar tevens de koeien staan. 
Naast mijn gezin en werk heb ik een grote 
passie: koeien. Rode dikbilkoeien wel te 
verstaan. 
 
Mijn vader heeft zo lang ik mij kan 
herinneren al vleesvee. Hij had een 
topslagerij en kocht zijn koeien op de 
veemarkt, vaak samen met mijn opa die 
vroeger boer/veehandelaar was. Rood 
(en af en toe een zwartbonte) was de 
kleur. Mijn vader is gek op de rode 
koeien. Dat komt voornamelijk door 
de vleeskwaliteiten van de verbeterd 
roodbonten, maar het zal ook wel te 
maken hebben met het feit dat mijn 
moeder rood haar heeft ;-) 
Wij hadden dus vaak een koppeltje 
roodbonten lopen. Alle koeien werden 
afgemest, maar er bleek ook wel eens 
een kalf in een aangekochte koe te zitten. 
Daar zaten natuurlijk ook aparte beesten 
tussen. Meestal lieten we de geboren 
vaarskalveren dan weer insemineren. Zo is 
de fokkerij een beetje ontstaan. De passie 
voor fokkerij is pas echt losgekomen, 
toen ik na jaren van losbandigheid, 
eh…ik bedoel afwezigheid (ik heb de 

mogelijkheid gehad om veel te reizen;-), 
mij weer begon te interesseren in de 
koeien. Ik merkte dat ik veel rust kon 
vinden in de “beesten” en daarnaast kon 
ik echt bevlogen raken als ik een mooie 
koe of stier zag. Uiteraard kwam ik bij 
het VRB ras uit. Toen ik weer “begon”, 
kon ik een prachtig pink van mijn vader 
overnemen. Deze kwam uit een Carlo 
van ‘t Veerhuis moeder en was van Hein. 
Een super mooi, langgerekt beest. In mijn 
nopjes was ik er mee, tot ze op een dag 
niet meer naar mij toesnelde. Wat bleek? 
Poot gebroken. Wat een klote start was 
dat. 

Omdat ik vond dat ik meer kennis 
moest opdoen, zag ik dat het mogelijk 
was om mee te doen aan een cursus 
veebeoordelen. Dat was een mooie 
gelegenheid om andere mensen te 
ontmoeten en vooral kennis te vergaren. 
Buiten het feit dat ik er heel van opstak 
(waaronder het verstaan van dialect), 
vond ik het ook ontzettend gezellig. 
Lekker ouwehoeren over koeien enzo. 
Toen ben ik ook lid geworden van deze 
vereniging. 

Toen ik een keer op de keuring in 
Hulshorst een mooi vaarskalf zag lopen, 
moest ik die hebben. Ik wilde nog wat 
stappen maken in de fokkerij, dus had 

ik besloten ook wat aan te kopen. Op de 
keuring komt het mooiste vee voorbij, en 
zo ook deze vaars: Olijfje, van Leander. 
Een prachtig diep-donker rood beest met 
een griemelkop. Ze werd tweede van 
de groep, maar was wel de meest ras 
typische. Ik heb haar met enige moeite 
kunnen losweken bij Jan te Riele en 
gelukkig was ze het meer dan waard. Ik 
heb er uiteindelijk drie vaarskalveren van 
gekregen, waarvan de laatste natuurlijk 
geboren was. Alle drie de inseminaties 
pakten in 1 keer, en bij het slachten op 
5 jarige leeftijd woog ze maar liefst 560 
kg. Sindsdien sta ik bij mijn “koeien-
buurman” te boek als geluksvogel, 
zondagskind, of de man die altijd 6 gooit. 
Tja, pech en geluk ligt allemaal dicht bij 
elkaar als je dieren houdt. 

Buiten het fokken laat ik jaarlijks 2 tot 
3 koeien slachten. Het kleinmaken en 
verwerken doe ik samen met mijn vader 
en een vriend. Al het vlees wordt in mooie 
porties verdeeld, gestickerd en vacuüm 
getrokken. Mijn prijzen liggen een stuk 
hoger dan dat ik om mij heen zie, maar 
voor minder zou ik het niet doen. Per 
slot van rekening ben je met een luxe 
product bezig, en daarbij vertrouw ik een 
vleesproduct niet als het tegen een te 
lage prijs verkocht wordt. Ik besteed ook 
veel aandacht aan de presentatie, want 
dat is mijns inziens inherent aan een luxe 
product. Een Porsche in de showroom 
staat ook niet onder het stof, of beter: 
een koe die onder de stront zit neem je 
ook niet mee de keuringsring in. 
Overbespiering zoals je bij de BWB ziet, 
zie je bijna niet bij de VRB. Dat hoeft 
voor ons ook niet, want wij willen dat ze 
voldoende vet kunnen aanzetten bij het 
afmesten. Vet is voor ons een vereiste, 
omdat dat de smaak ten goede komt. Wij 
mesten de koeien af met pulp, lijnmeel en 
brok. Lijnmeel geeft een mooie dieprode 
kleur aan het vlees. Als mijn vader het 
slachthuis in Amsterdam binnenloopt, 
kan hij al aan het karkas en de kleur van 
het vlees zien dat het onze koe is. 

Ik heb in de loop der jaren wel wat mooie 
koeien kunnen fokken, maar helaas nog 
geen excellente, wat natuurlijk wel een 
van mijn doelen is. Twee jaar geleden had 
ik er een die goed op weg was en op twee 

Olijfje (v. Leander)  

Uit de foktechnische commissie.



buren. Een aantal jaar geleden kon ik een 
top koe bij Gerrit Meijers kopen, inclusief 
haar stierkalf. Helaas kreeg ik de koe 
niet drachtig, maar gelukkig heeft mijn 
buurman het stiertje toen van mij gekocht. 
Dit was een Marlex zoon, die mijns inziens 
beter was dan zijn vader. Een mooi gelijnde 
stier met een enorme achterhand, en met 
de juiste ronding, die hij ook heel duidelijk 
vererfd heeft op zijn nakomelingen. 
Er loopt nu een beloftevolle nafok van 
hem op het dorp. Gelukkig heb ik deze 
stier ook een keer kunnen inzetten. Zij 
fokken nu stamboek geregistreerd en 
afgelopen jaar is de buurman ook lid van 
de vereniging geworden. Onlangs hebben 
we samen een stikstofvat gekocht zodat 
wij nog gerichter kunnen fokken, en 
eventueel een eigen stier kunnen laten 
springen voor in het vat. 

jarige leeftijd 89 punten av kreeg. Een 
super dier. De vader was de stier van mijn 
buurman, welke een zoon van Lauritz was. 
Helaas is dit dier dood gegaan, omdat de 
baarmoeder na de operatie gescheurd was 
en de veearts dit niet tijdig opgemerkt had. 
Gelukkig heb ik er nog wel een Gertinus 
vaarskalf van gekregen, die zich nu ook 
super ontwikkeld. Zij moet de basis voor 
mijn toekomstige veestapel worden. 

Zelf heb ik dus als fokdoel om een 
excellente koe te fokken, die daarbij ook 
nog in staat zou kunnen zijn om natuurlijk 
af te kalven. Dus voorzien van een ruim 
bekken. Een mooi voorbeeld daarvan is 
Daphne’s Gravin van Jaap van Beukelen. 
Op alle onderdelen excellent, met ook 
nog een ruim bekken. Als de discussie is 
dat men bang is luxe te verliezen, dan laat 
deze koe zien dat het wel degelijk mogelijk 
is. Hoogtemaat moet niet het fokdoel op 
zich zijn. Een ruim bekken wel. Er zijn 
voorbeelden genoeg van luxe dieren met 

Olympia 89 AV

een normale hoogte, die een ruim bekken 
hebben. Verder vind ik fijnheid heel 
belangrijk en een kenmerk van een echt 
goede verbeterd roodbonte. Fijnheid fokt 
nooit van je af, is mijn mening. 

Buiten mijn vader, ben ik ook gezegend 
met mijn koeien buurmannen Rense de 
Leeuw en Teun van Zaanen (schoonzoon 
en schoonvader). Ik ben daar kind aan 
huis en gelukkig heb ik hen ook kunnen 
infecteren met de verbeterd roodbonte 
passie. Zij fokten zelf al decennia lang 
met BWB en zijn op rode fokstieren 
overgestapt om meer fijnheid in hun 
veestapel te fokken. (De echte reden 
is volgens mij dat het dorp dan meer 
uniformiteit zou uitstralen; -), maar goed.) 

Bij het ophalen van mijn Olijfje hebben zij 
een Lauritz zoon gekocht waarmee zij een 
aantal jaar zeer succesvol hebben kunnen 
fokken. Ik gebruik zelf meestal KI, maar 
een enkele keer dus ook de stier van de 

Ik kijk er naar uit om deel uit te mogen 
maken van de fok technische commissie. 
Buiten het feit dat ik er veel van zal leren, 
kan ik zo ook mensen ontmoeten die 
dezelfde passie hebben als ik, en dat is 
altijd bijzonder. Ik hoop dat wij bijzondere 
stieren mogen selecteren die iets extra’s 
kunnen brengen voor een ieder.   
  
Verder wil ik langs deze weg laten weten 
dat iedereen welkom is om mijn koeien 
te komen bekijken. Dus als je in de buurt 
bent, schroom dan niet om te bellen en 
langs te komen in Zunderdorp. 

Met vriendelijke groet, Jurrien  
(06-24228128)

Zoon van Marlex, 2,5 jaar. 

Zoon Lauritz (808 kg geslacht) 



De Vleesveecommisie Enter viert dit jaar op 17 augustus het zilveren jubileum en voor ons als jubilarissen liggen er mooie uitdagingen in 
het verschiet. We gaan het jubileum op gepaste wijze vieren en we gaan gewoon door met datgene waaraan wij veel plezier beleven 

en waarmee we veel succes hebben: met het keuren van vleesvee, dus. En dat, beste lezers, is voor mij het mooiste wat er is: zo’n keuring 
organiseren.Er wordt soms makkelijk over gedacht, maar ik durf rustig te zeggen dat het echt niet eenvoudig is. Kijk maar om je heen, 
hoeveel keuringen zijn er nog? Zelf zit ik dit jaar 10 jaar in de commissie en ik weet dus uit ervaring weet hoeveel tijd dat kost. Maar met zo’n 
goede en gemotiveerde groep als Enter is het goed vol te houden. 
Waarom bestaat Enter 25 JAAR ??? Wat is ons succes? Het antwoord hierop is eigenlijk heel eenvoudig: Dat zijn jullie,  als inzenders, daar 
draait het om! “Geen dieren is ook geen keuring”. Dus beste leden, trek de dieren uit het land en neem ze mee!
Ik hoop dat wij de inzending Blondes weer voorbij gaan, dat is één jaar gelukt.
Dit jaar liegen de prijzen er niet om want wat valt er zoal te winnen? Welaan, wat denk je van een mooi kalf, van drie embryo’s, van een 
picknicktafel ? En er zit nog wel het een en ander aan te komen aan prijzen. 
Het mooiste is dat de prijzen verloot worden onder de diernummers, dús hoe meer jullie er inzenden, hoe meer kans je maakt op de prijzen. 
Mijn bijzondere dank gaat dan ook uit naar alle sponsors  en inzenders, die het mogelijk hebben gemaakt om hier al 25 jaar een keuring te 
organiseren. 
Ik wil in dit jubileumjaar twee leden van ons stamboek:  Gerrit Keijl en Aalt van de Bunt hartelijk bedanken voor het gratis 
beschikbaar stellen van de embryo’s!
Ik stop met schrijven voor dit moment, want er moet nog heel veel gebeuren om van die 17e augustus een topdag te maken.
Ik zal mijn best doen om alles weer goed te laten verlopen en om er met jullie als inzenders een gezellige dag van 
te maken. Zijn er vragen, nu of op de keuring, spreek mij aan… dan gaat het vast weer goed komen.

Met vriendelijke groet, 
Evert Rozendaal

aar een keuring te 

s 

nn.

1992  jubileum Vleesveecommissie Enter  2017



Ontwikkeling    Type    Bespiering     Benen     Alg. voorkomen 
         89             88            89             88                  89
Fokker:              Dhr. G. Keijl uit Biddinghuizen
Vader:                Carlo 3 van de Brandevoort 
Moedersvader: Nico   
Vadersvader: Ekimos van het Zwaluwnest

Ontwikkeling  Type  Bespiering  Benen  Alg. voorkomen
         95       89          89         92                 91
Fokker:  Mts. van de Burg uit Gulpen
Vader:  Burg’s Billy 
Moedersvader:  George

Ontwikkeling     Type  Bespiering  Benen  Alg. voorkomen
          87             92           90               82                 88
Fokker:  Dhr.  A. van de Bunt uit Dronten
Vader:  Jacobar 28 AZ 
Moedersvader:   Martijn

Ontwikkeling    Type  Bespiering  Benen  Alg. voorkomen 
         92            92            89              88                   91
Fokker:  Dhr. J. te Riele uit Vaassen
Vader:  First Boy van Vredenburg 
Moedersvader:  Niels van de Westhoeve

Romeo van Pesaken

Carlo van ’t Veerhuis

Hein van Vredenburg

Linda van de Flevohof

Ontwikkeling    Type    Bespiering     Benen     Alg. voorkomen 
         89             88            89             88                  89
Fokker:              Dhr. G. Keijl uit Biddinghuizen
Vader:                Carlo 3 van de Brandevoort 
Moedersvader: Nico   
Vadersvader: Ekimos van het Zwaluwnest

Linda van de Flevohof

Coba 17

EMBRYO 1

EMBRYO 2

Ontwikkeling    Type  Bespiering     Benen  Alg. 
voorkomen 
         94             88            89             86                   89
Fokker:  Dhr. J. Hoekman uit Zalk
Vader:  Hein (AB 85) 
Moedersvader:  Carlo 2

EMBRYO 3



Roodbontveiling 2017 

Op Koningsdag, 27 april, is een Roodbontveiling, rommel- en familiemarkt door de Stichting Denbi georganiseerd. 
Deze jaarlijks terugkerende markt, geldt als ondersteuning voor de projecten van de stichting in Ethiopië

Rondsnuffelen op de rommelmarkt en gezelligheid en genieten van alle geweldig georganiseerde activiteiten. Met als hoogtepunt: de 
Roodbontveiling. 

Ook dit jaar waren er weer prachtige dieren. 
Met Dirk Reijne als veilmeester,  Adrie van Gent als deskundig commentator , Aalt van de Bunt als voorbrenger en een fantastisch en 
enthousiast publiek zijn deze prachtige dieren weer naar een gelukkige nieuwe eigenaar verhuisd. 

Ook geïnteresseerd in de Roodbontveiling op Koningsdag? Volg de stichting op Facebook: 
https://nl-nl.facebook.com/stichtingdenbi/



Woensdag 14 juni 
was het dan 

zover; de aftrap van het 
“Rondje Koeienkijken” 
waar wij tijdens de 
veebeoordelingscursus 
afgelopen winterperiode 
zo halsreikend naar 
uitgekeken hadden.  
Ondanks diverse 
afmeldingen vanwege 
de uitslagen van 
de eindexamens en 
uiteraard het perfecte 
weer voor de hooi/
grasoogst, was er toch 
nog een groep van een 
kleine 15 personen  naar 
de Noord Hollandse 
droogmakerijen de 
Wijdewormer en de 
Beemster afgereisd. Als 
eerste gastheer vond 
ik zo’n groep groot 
genoeg, maar voor alle 
opvolgende ‘Rondjes 
Koeienkijken’ roep ik 
uit volle borst: “Hoe 
meer zielen, hoe meer 
vreugd!”

Knedo Stables, Wijdewormer
 
Na een korte ontvangst met koffie en koeken in onze potstal, het bekijken én betasten van de bijna 900 
kilogram wegende Knedo Willemijntje (Gamin des 3 Frontieres uit Knedo Susan) stonden onze gasten te 
popelen om naar het fokvee op de weide te gaan. Het 
weidekoppel bestaat uit een zeer bont gezelschap qua kleur en aftekeningen, maar vertoont door elkaar 
een goede bespiering en sterk beenwerk. 
De twee blikvangers van deze jaargang zijn wel een fijne rassige stierkalf van Jack van Halfweg (Rambo 
van Vredenburg uit Marieke van Halfweg) en een breed en zwaar bespierde zoon van Jacode (Jacobar uit 
Debby2).
De meesten van de moederdieren zijn geïnsemineerd met Jack van Halfweg en Us Heit van Knedo (Patamon van 
Knedo uit Knedo Qusje RBF). Momenteel loopt de 16 maanden jonge fokstier Stijn van Halfweg (Tarik van Vredenburg 
uit Laurentina van de Jacobushoeve) tussen de koeien om de terugkomers nog een kans te geven in de fokkerij. 
Veel tijd om stil te staan bij de volledige fokkerijfilosofie was er echter niet, want de groep moest door!

“Rondje Koeienkijken” maakt je fokkersbeleving rijker



Stal Van Halfweg, Zuidoostbeemster

Hier werd niet getreuzeld en direct na ontvangst ging het weidehek open zodat we met z’n allen deze 
veestapel konden bekijken, of liever gezegd bewonderen. Alle moederdieren zijn door Theo zelf gefokt en 
komen meest voort uit natuurlijk dekkende stieren (Bart van Halfweg, Rambo van Vredenburg en Tarik van 
Vredenburg). Tussen deze mooie koeien loopt een indrukwekkend vaderdier: de huidige fokstier Lautinus 
van de Jacobushoeve (Gertinus uit Laura van Volenbeek). Hij tekent voor het vaderschap van de afgelopen 
jaargang en is volop aan het werk met het nageslacht voor volgend jaar. Kijkend naar de homogeniteit en 
hoge kwaliteit van de kalveren op de weide, konden de aanwezigen zeer goed begrijpen dat deze stier 
wederom volledig ingezet wordt.
Tijdens gesprekken tussen de koeien werd door iedereen wel een favoriet uitgekozen en de dames uit 
Flevoland hebben nog serieuze pogingen ondernomen om een prachtig kalf van Lautinus te schaken. 
Helaas voor Frederique en Lisette, doch tot groot vermaak van de rest van de groep, was het kalf de beide 
dames steeds te vlug af. 
 
Al dat turen naar en praten over koetjes en kalfjes maakt, zeker met deze zomerse temperaturen, 
dorstig! De avond werd gezellig afgesloten aan de bar en wij kijken allen uit naar het volgende ‘Rondje 
Koeienkijken’ 
 
Marnix Knetemann





Veehouderij Gerard de Koning

Tel: 06-53257524

Kleihoogt 26

Berkel en Rodenrijs

Wij zijn doorlopend op zoek 
naar rundvee geschikt voor de mesterij

VOER WAAR MEER IN ZIT 
              EN MEER UITKOMT !!!

 Specialist in maatwerk
 Uitgebalanceerde samenstellingen
 Persoonlijke benadering

 

 tel: 0318 - 57 28 41

 fax: 0318 - 57 40 02

 email: info@pbosveevoeders.nl

 internet: www.pbosveevoeders.nl

P. Bos Veevoeders BV

Hoofdweg 144

6744 WP Ederveen

P. Bos
VEEVOEDERS

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





Kudde van Jort Schermer 
uit Grootschermer



TRAILERS ■ TRANSPORT ■ VERHUUR

Noorderbaan 83 - 87  T. +31 (0) 321 333 333  
8256 PP Biddinghuizen M. 06 - 22 20 47 68 
The Netherlands E. wim@keijl.nl
 I. www.keijl.nl

'Topkwaliteit met levenslange garantie. 
BVD analyse en DNA onderzoek in één oormerkset mogelijk. 



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

ONDERSCHEIDEND IN FOURAGE EN DIERLIJKE MEST

Wim van Goethem  Tel : 0032 475 276 455 Email: wim.vangoethem@outlook.com

    Fax: 0032 377 263 10  www. veehandel.net

Veevoeders 
van Goethem

Import en Export van 
Luxe vee uit 

Belgie -Frankrijk
Speciale All Mash 

mengelingen voor 
stamboekfokkers en mesters. 



De erfenis van Zuijlenstein (slot)

Zonder te willen beweren, dat er over de nafok van de Zuijlenstein stieren niets meer te melden zou zijn, komt er toch een moment waarop 
het tijd is om te stoppen. 
Bij deze dus de laatste aflevering. 

En we hebben daarvoor 2 dieren gekozen, die beide op hun eigen wijze de belangstelling tot zich hebben getrokken. Om te beginnen Iris 
5 van Wittingen, die als vader had de bijzonder luxe Anton (v. Chardon, mv. Pethie); ingeteeld op Arnold dus. 
Anton was ook de vader van de best gefokt hebbende Peter (fokker Kruithof). 

Iris 5 werd in 2005 in Enter reserve kampioene bij de oudere koeien. Frans Kuijpers schreef bij die gelegenheid van haar: “veel goeds met 
haar royale malse voorkomen en mooie rastypische uitstraling. Aan dit laatste zal een dier uit een ander ras vrijwel nooit kunnen voldoen.”

Als tweede één van de allerbekendste koeien van het Verbeterd Roodbont Ras en wel Belinda
(v. Chardon) van Hennie van Zuijlen. Zij stond model voor het ideaalbeeld dat gemaakt is ter gelegenheid van het stamboek jubileum. We 
hebben haar afgebeeld met haar kalf Belinda 4, zoals ze als stel waren ingezonden op de NRM 2002. Nu eens van achteren gezien dus, 
met haar trotse fokker erbij. 
Dit zelfde stel is al ontelbare malen van de voorkant afgebeeld en vanuit beide gezichtshoeken is ze de moeite van het bekijken waard. 

Adrie van Gent



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!

CARLO KLH  -  Nu beschikbaar bij K.I. SAMEN!

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

• Op 2jr 7mnd ingeschreven met AB87 Algemeen Voorkomen
 - 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

• Zoon van de bekende VRB stier Carlo Veerhuis
 - EX94 Ontwikkeling, AB89 Bespiering en AB89 Algemeen Voorkomen
 - Zeer gewaardeerd op stamboekkeuringen
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Wie is Slagerij G. ter Weele en Zoon?

Wij zijn Slagerij G. ter Weele en Zoon,  een zelf slachtende slager met vestigingen in Oene en Emst en ik ben Herman ter Weele. 
Mijn ouders hebben de slagerij in 1970 overgenomen van de familie Hup. De slagerij was toen nog niet zelf slachtend.
Mijn vader vond dit eigenlijk wel noodzakelijk om goede kwaliteit te kunnen leveren. 

In 2004 heb ik samen met mijn vrouw Ike de zaak van mijn ouders overgenomen. 
In 2008 zijn onze slagerij en de slachterij in Oene compleet verbouwd en in 2010 is onze zaak in Emst verbouwd. Op dit moment zijn wij 
uitgegroeid tot een slagerij /slachterij /worstmakerij met ruim 40 medewerkers.

 

Zelf slachten:  Wat zijn hiervan de voordelen en waarom is hiervoor gekozen? 

Het zelf slachten geeft voor onze zaak een enorme meerwaarde (oorsprong, transparantie) en de rust tijdens het slachten.
Wij laten onze dieren minimaal 10 dagen rijpen omdat dit een een mooie, volle smaak geeft. 

Ook merken we een toename van zogenaamde huisslachtingen, deze worden netjes vacuümverpakt,  gelabeld en desgewenst met eigen 
sticker en ingevroren terug geleverd aan de boer, webshop en/of boerderijwinkel.
 

Rundvlees van Verbeterd Roodbonte dieren. Waarom? Wat zijn hiervan de voordelen/bijzonder-
heden voor jullie slachterij? 

Tot voor een jaar of 6 ( kan al wel langer geleden zijn) geleden leverde de Fam. Harmsen uit Empe veel verbeterde roodbonte koeien 
aan onze slagerij. 

Wij kopen nu veel dieren van de Fam. Te Riele. Daarnaast krijgen we van verschillende boeren dieren aangeleverd. Hier zitten ook nog wel 
eens een Belgische Blauwe of Piemontese bij. 

Fokkers tip voor de toekomst!

Natuurlijk luxe zou een heel mooi verhaal richting de consument zijn. 
En een beetje meer intramusculair vet zou ook heel mooi zijn

Fokkers
TIP

Van uw slager



Consument is mondiger en kritischer, hoe houden jullie hier rekening mee? Of niet....

Wij houden heel zeker rekening met de consument. Je merkt het ook de vraag naar andere runderrassen bij ons in de winkel ,zoals 
Wagyu / Angus / grasgevoerd rundvlees. 

Zoutreductie speelt op dit moment ook een belangrijke rol.

Specialiteiten van Slagerij Ter Weele zijn:

Natuurlijk ons rundvlees, maar ook onze worst en vleeswaren 
en het Echte Veluwse Wild

 

Recepttip:

Een mooie lenderollade met lekker randje vet. Beetje olie en 
roomboter in de pan  en de rollade lekker braden tot een 

kerntemperatuur van rond de 45 graden. Vervolgens even laten 
rusten en dan met een scherp mes snijden. 

Of een heerlijke ribeye niet te dun…
Smakelijk eten!!

Hier eet je je 
vingers bij op!



Helaas maar waar…. 
Zoals u wellicht al begrepen heeft uit diverse berichtgevingen gaat de Veluwse Vleesvee keuring, die dit jaar 

in Garderen gehouden zou worden, helaas niet door. 

Na een roerige tijd zijn er enkele leden uit bestuur van de Veluwse Vleesvee keuring gestapt, maar gelukkig is 
de draad weer opgepakt en hebben we opnieuw een voltallig bestuur. 

Enkele oud-bestuursleden hebben een andere keuring opgezet en deze zou plaatsvinden op dezelfde datum en 
locatie. Hierdoor zou de situatie ontstaan dat er 2 keuringen plaats zouden vinden op 12 augustus in Garderen 
(bij het ‘t Vossengat).  U snapt waarschijnlijk ook dat zoiets niet gaat. 

De organisatie van de Boerenlanddag heeft, na goed beraad, besloten om dit jaar met de Gelderse Vleesvee 
Keuring door te gaan. 

Dit betekent voor ons, als Veluwse Vleesvee keuring, dat wij deze dag geen keuring organiseren. Wij wensen u 
uiteraard veel prijzen-succes op 12 augustus!

Wij gaan ons uiterste best doen om zo spoedig mogelijk weer een leuke en gezellige keuring voor u én uw 
prachtige dieren te organiseren. Heeft u een tip, suggesties of opmerkingen, laat het ons vooral weten! 

U als deelnemer, sponsor, toeschouwer en/of vrijwilliger,  bent van groot belang voor het behoud van een 
goede keuring. 

Wij danken u dan ook voor de afgelopen jaren en hopen u spoedig te zien op een mooie nieuwe locatie. 

prkeuringoogstfeest@outlook.com

Chris van Wagensveld   06-27873114 

Reijer van Dijk   06-23992867





Paasveetentoonstelling Rhenen

Dit jaar heeft op 25 maart de 83e editie van de Paasvee-
tentoonstelling in Rhenen plaatsgevonden. 

Deze traditionele tentoonstelling wordt door nog immer enthousiaste 
vrijwilligers georganiseerd. Ook dit jaar stond er weer prachtig vee in 
een topconditie!





De organisatie van Rhenen is op zoek naar 

sponsoren om ook volgend jaar weer een 

Paasveetentoonstelling mogelijk te maken.

 

Bent u geïnteresseerd? 

Neemt u dan contact op 

met Jannet Methorst. 

Telefoon 06 102 48 405 of 

sponsoring@paasveerhenen.nl 



Wij helpen u graag! 
Bel +31 (0)577 408111
Alpuro Breeding
Specialist in kalveropfok.

graag! 
77 408111
ng
alveropfok.

Haalt u er uit wat er in zit?

uw stal
als nieuw!

voor renovatie

(0342) 44 36 51

  www.hardemanisolatie.nl



Veehandel

Henk van de Wetering - Veehandel
Goorsteeg 16

3882 LE Putten
Mobiel 06 53 49 12 60

van-de-wetering@hetnet.nl

Henk van de Wetering  

Het juiste adres voor al uw vee.
In-/Verkoop



 “Zonder vee, geen Paasvee!”

Al 124 jaar is het Noordhollandse Schagen het toneel van die 
prachtige keuring. Schagen, de plaats waar “Topper” Gerard 

Joling (ook bekend als “Geer”) vandaan komt, stond op die 6e 
april vol met vee, vee en nog eens vee. Prachtig vee uit het hele 
land in het middelpunt van de belangstelling. 
Om 5 uur al staan de eerste veehouders op de markt in Schagen. 
Misschien nog met een beetje wazige blik vanwege het vroege uur, 
maar vol goede moed en vol energie om van de dag een succes 
te maken. De beesten worden nog even gepoetst en geboend en 
als alle dieren dan keurig verzorgd zijn, kan de keuring beginnen.
En, beste collega’s, laten we wel zijn: de zogenaamde “Toppers” 
leggen het toch af tegen al die prachtige en goed verzorgde 
viervoeters daar op die markt in Schagen!
Dat zijn de echte TOPPERS! Zeker weten. 



Voor  degenen  die  er  nog  nooit  

geweest  zijn…De Paasveetentoon-

stelling van Schagen is en blijft een 

feestje! Een absolute aanrader! 

“Zonder vee, geen Paasvee!”



Waar vind je onze leden



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.

LEYENHORST 173
(Groot Rassert x Remco)
KI-CODE: 57217

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

Schofthoogte: 146 cm

Kruishoogte: 150 cm

Ontwikkeling: 92

Rastype: 92

Bespiering: 92

Beenwerk: 92

Bekkenhoogte: 17.75

Bekkenbreedte: 12

Algemeen voorkomen: 92

GROOT RASSERT 592
(Leyenhorst 99 x Red Bill 3)
KI-CODE: 57197

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

Schofthoogte: 132 cm

Kruishoogte: 136 cm

Ontwikkeling: 89

Rastype: 89

Bespiering: 89

Beenwerk: 87

Bekkenhoogte: 17.75

Bekkenbreedte: 15

Algemeen voorkomen: 89

CRV4ALL.NL

NIEUW AANBOD
VERBETERD ROODBONT


