Voorwoord

Beste leden,
Ook 2013 zit er bijna voor de helft al weer op, wat het weer betreft hebben we er nog weinig
van gemerkt. Het vee ging niet allen later naar buiten maar ook de eerste snede was
gemiddeld een paar weken later. We hopen nu maar op een langere en groeizame nazomer.
Als we nu door de polders rijden ziet de meeste mais er nog niet rooskleurig uit. Maar we
moeten ook naar de andere kant kijken. Want we hebben altijd nog een bijzonder veeras, waar
we echt wel trots op kunnen zijn. Het is puur Nederlands en super luxe wat kwaliteit betreft.
Al laat de prijs dit niet altijd zien. Ook zijn de meeste dieren goed handelbaar en hebben een
goed karakter. Dit is niet alleen van belang voor de hobby-boeren maar ook voor de beroeps
veehouders. Want het is toch niet leuk als je overal hekken van twee meter moet hebben als
je een dier moet vangen . Het is voor iedereen toch plezierig als je de dieren gemakkelijk kunt
aanhalen en benaderen. Over een paar weken beginnen de keuringen weer , daar kunnen we
elkaars dieren bekijken en de resultaten van de fokkerij vergelijken.
Deze keuringen zijn naar mijn mening gezellig en leerzaam voor ons allen, We ontmoeten
collega’s, zien elkaars vee en wisselen van gedachten over de dieren die we daar zien.
Daarom is het ook belangrijk dat er veel deelnemers zijn, wat meer dieren per leeftijdsgroep
en daardoor grotere verschillen geeft en ook een mooiere keuring. Ik hoop dan ook op veel
inzendingen en mooie keuringen.
Met vriendelijke groeten Jan Berg
Jaargang 20, nr. 2
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5,6,7 juli landbouwbeurs te Vlagtwedde.
1 augustus keuring te Enter
8 augustus keuring te Stroe
26 oktober NVM in de IJsselhallen te Zwolle
31 augustus jaarlijkse ledendag te Dronten

Jaarlijkse Ledendag
Op zaterdag 31 augustus 2013 hopen we onze jaarlijkse ledendag van het Verbeterd
Roodbont Stamboek te organiseren op het bedrijf van Aalt vd Bunt Wisentweg 22 8251
PC Dronten tel. 06 52 41 02 88 .
We worden verwacht om 13.30 uur voor een gezellig samen zijn , daarna zullen we het
bedrijf en de veestapel bekijken en rond 15.30 uur zal er een heerlijke BBQ klaar staan. De
kosten hiervan zullen € 15,00 per persoon zijn .
Wilt U zich voor deze dag opgeven bij Monique de Geus via de mail :
monique@deengeltjes.nl of via de telefoon op :
06-20172081 dan weet de slager hoeveel kilo vlees hij kan leveren. Wilt U deze opgave
a.u.b. voor 24 augustus bij Monique doen .

Tot dan namens het bestuur.

Project Natuurlijk Luxe

Linda van de Flevohof met natuurlijk geboren kalf Debbie van de Flevohof

Diverse embryo’s te koop o.a. uit de volgende geselecteerde combinaties:
Donor Linda van de Flevohof (AV 89 punten)
Vader: Carlo 3 van Brandevoort, moeder: Maartje van de Flevohof
Embryo’s van de volgende stieren:
 Carlo van ’t Veerhuis
 Romeo van Pesaken
 Big Ben
 Chardon
 Nico Ben
Prijs: € 275,00 per stuk
Tevens embryo’s uit de combinatie
Vera van de Flevohof x Carlo 3 van Brandevoort.
Info of bestellen: G.J. Keijl
Noorderbaan 81, 8256 PP Biddinghuizen
Tel. 0321-333 333 Mob. 06-53 111 222
IDEEËNBUS
Heeft u een leuk/mooi/leerzaam idee voor de leden van onze vereniging? Laat het weten aan
één van de bestuursleden! Met uw meedenken, kunnen we de vereniging laten bloeien en de
onderlinge contacten versterken. Het bestuur ziet graag uw reactie tegemoet!

In het vorige nummer is een
onjuiste dagkampioene
geplaatst. De dagkampioene
vrouwelijk van de keuring in
Hulshorst. Kampioen is
Dikkie 14 van de familie
Wittingen

Oproep: gebruikt u als lid regelmatig uw email? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn om uw
emailadres door te geven aan het secretariaat (beuke615@planet.nl) zodat wij als vereniging
flink op portokosten kunnen besparen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Ik kreeg de pen door van Willie van der Linden.
Mijn naam is Marc Kouwenberg, geboren en opgegroeid in Veldhoven op het melkveebedrijf
van mijn ouders. Het was vroeger een gemengd bedrijf met tuinbouw op 2 hectare en in de
winter werden er 80-100 luxe MRY vaarzen gekocht en gemolken. Deze stonden gehuisvest
in een grupstal voor 100 koeien op stro. In het voorjaar werd alles weer verkocht. Toen in
1983 de superheffing zijn intrede deed hadden we ook maar een ½ jaar gemolken en bleef er
een Quotum over van 240.000 liter. Omdat de passie voor het vleesvee wel bestond zijn we
rond 1985 begonnen met het insemineren van de gekochte koeien met voornamelijk
Piemontese stieren. De stier die we toen gebruikten was Elvio en had de dikbil factor. Hier
kregen we goede kalveren van die goed te verkopen waren, maar er werd eigenlijk niets
opgefokt. We hadden toen veel luxe vaarzen en we kregen de tip om deze dieren met rode
dikbilstieren te gaan dekken. In het begin reden we nog naar de stier bij van Gerwen in
Oirschot. Dit was een witrug stier waar we ook goede kalveren van kregen. Al snel bleek dit
erg omslachtig en zijn we zelf naar een stier op zoek gegaan om alle koeien mee te dekken.
De eerste stier die we kochten was bij Theo van Oirschot in Boxtel. Een stier die nog niet de
extreme luxe had maar het was een begin. Later reisden we het hele land af om geschikte
stieren te vinden. We kwamen bij Brouwer in Pijnacker een luxe donkerrode baggerbonte
stier tegen met veel maat, en kochten deze stier. De kalveren bleken later zeer luxe, maar
hadden wel eens een kromme voorpoot wat minder wenselijk was. We noemden de
vaarskalveren allemaal naar de stier dus van deze stier Frits kwamen weer Frida’s. Omdat de
kalveren van de stier gedekt moesten worden gingen we weer op zoek naar een nieuwe stier.
Deze vonden we bij Melse in Aagtekerke in Zeeland. De stier die we kochten was iets lichter
van kleur maar wel overwegend rood met veel maat en sterke benen. Het gaat hier over de
stier
Nakomeling van Dinant

Dinant die op 3 jarige
leeftijd de kampioenstitel in
Enter wist te bemachtigen.
De kalveren van de stier
droegen erg kort (273 dagen)
en werden voor de helft
zonder keizersnede geboren.
Het waren geen grote
kalveren die er wel in
groeien en zeer veel soort
kregen. Deze stier werd
ingeschreven met 89 punten
AV en had een schofthoogte
van 148 cm. Omdat we deze
stier nog langer wilden
doorgebruiken, hebben we via de gezondheidsdienst 400 dosis sperma laten invriezen. Later
zijn er nog verschillende dochters hoog geëindigd op de keuringen. In 1995 stonden de

rivieren op doorbreken en hebben we een onderkomen geregeld voor een 5 jarige dikbil stier
van Jan de Wildt uit Beunigen. Deze stier Jan Jans genaamd, liep
gewoon op de roosters tussen de melkkoeien en had ijzersterk beenwerk en was superluxe.
We maakten de afspraak om van deze stier sperma te vangen en dit samen te verdelen.
In 1995 zijn we gestopt met melken en volledig op de dikbil fokkerij/handel verder gegaan.
Ook zijn we vanaf die tijd dikbilkoeien gaan afmesten en meer handel gaan bedrijven,
voornamelijk in dikbilvee. Een gedeelte van de afgemeste koeien gingen rechtstreeks naar
slagers en een ander deel werd verkocht op de veemarkt in Den Bosch. Ook zijn we in die tijd
begonnen met de verkoop van vleespakketten waarmee we met een beetje promotie zo’n 250
klanten konden bedienen. Hierdoor konden we elke 2-3 weken een dikbilkoe laten slachten.
Ondanks dat de handel en de vleespakketten verkoop goed liep, bleek de toekomst te onzeker
om het bedrijf voort te zetten. Ik ben toen samen met mijn vrouw Carola en twee dochters
Kristel en Jolijn in een wijk in het nabijgelegen Wintelre gaan wonen. Hier is onze derde
dochter Lieke geboren. Ik kon aan de slag bij destijds CR-Delta als vertegenwoordiger
waardoor ik toch met de veehouderij en koeien te maken had. Inmiddels ben ik van functie
veranderd en ben nu inspecteur bij CRV. Dagelijks beoordeel ik de zwarte en roodbonte HF
vaarzen en koeien. Het zijn 2 verschillende richtingen, maar de passie voor vee in het
algemeen is groot en ik kan uit beide richtingen veel voldoening halen. We hebben 5 jaar in
het dorp gewoond. We kregen de mogelijkheid om in het buitengebied een huis te kopen met
een ½ ha grond. Voor mij de kans om toch weer verbeterd roodbonte koeien te gaan houden
hetzij wel hobbymatig. Vrij vlug heb ik toen een stal gebouwd met 2 potstallen van 4x4. Ik
kocht een roodbont dikbilkalf van een half jaar oud van de BWB stier Nabi du Colas RF. Bea
1 was haar naam. Dit kalf heb ik gedekt met Geurt v.d. Lingenhof en kreeg een zeer luxe
stierkalf die ik weer verkocht heb toen deze 3 maanden oud was. Ook kocht ik een
donkerrode pink van 14 maanden in Zuid-Holland via Marktplaats. Zeer luxe en fijn van bot,
Madelief genaamd. Al snel bleek dat deze pink meer dan maïs en hooi had gekregen en werd
ze steeds minder luxe. Toch heeft ze goede kalveren gekregen. Het eerste jaar had ze en
vaarskalf met en mooie bonte baggerbonte aftekening van Egon 5 AZ, Roos genaamd ( de
dames des huizes bedenken de naam en blijven in de bloemen sfeer). Beide dieren heb ik voor
de tweede keer gedekt met Redbill en heb hier mooie donkerrode vaarskalveren van gekregen.
De dieren zijn zeer rastypisch en mooi van kleur, ik ben er heel tevreden over. Roos heeft op
precies 2 jarige leeftijd gekalfd van Tom van het Veerhuis. Wederom een vaarskalf maar deze
was eenkleurig rood. Haar heb ik met 13 maanden verkocht omdat ik op dat moment 5 dieren
had en voor mijn “landgoed” eigenlijk net te veel is. Roos heeft een jaar later gekalfd van
Herman en had een stierkalf, Popeye van de Kouwhoeve genoemd vanwege zijn goede
bespiering. Ik heb toen het span verkocht en hield nog 2 drachtige vaarzen van Redbill over.
Omdat ik een beetje zoekende was naar de stier die ik hierop kon gebruiken heb ik nog rietjes
teruggekocht van Dinant en Jan Jans. Uit Margriet (vader Redbill) is ook een stierkalf van
Dinant geboren en heeft een erg goede achterhand. Kalf was niet zwaar bij de geboorte maar
is er echt ingegroeid en werd steeds beter. Ik heb hem Dimar van de Kouwhoeve genoemd en
hem met 3 maanden verkocht voor de fokkerij. Van het halfzusje Trix ( dochter van Bea)
kreeg ik een stierkalf van Marlex met wat minder soort maar wel veel maat en goede benen.
Hem heb ik voor de mesterij verkocht.
Ik heb maar een klein stukje grond maar mag ook het weitje van de buren gebruiken waardoor
ik in de zomer net alles kan weiden. Voor de winter moet ik al het voer aankopen en het
rantsoen bestaat dan uit pakken kuilgras of hooi en balen maïs gemengd met pulp. Deze
pakken wegen ongeveer 1 ton en kan ik er 1 maand van voeren en het blijft lekker fris. Het is
mooi dat ik weer verbeterd roodbonte kan houden en geniet er elke dag van. Ik zeg maar zo,
wel de lusten maar niet de lasten.

Ik geef de pen door aan Dre Emonts

Margriet en Trix ( v. Red Bill)

Uit de verzameling “oude foto’s. ( Kruithof met Peter)

Nog een foto uit de verzameling,
Leyenhorst 149, vader Leyenhorst 5,
fokker Van de Mheen, Hoevelaken.

Nieuwe stier Gertinus van Volenbeek (KI-code 60093)
Door de foktechnische commissie is de vierjarige Gertinus van Volenbeek geselecteerd voor
de KI en beschikbaar bij CRV. Gertinus is een forse, ruim gebouwde stier die staat
ingeschreven met 89 punten voor algemeen voorkomen.
Zijn keuringsrapport is als volgt:

(Gertinus op de keuring in Putten 2012)

Schofthoogte 148 cm
Kruishoogte 152 cm
Ontwikkeling 94
Rastype 87
Bespiering 87
Beenwerk 86
In onderdelen scoort de stier hoog
(met een 8) voor lengte van de rug,
voor schoftbreedte en voor breedte
van de broek. Het type van de stier
wijst op een bepaalde laatrijpheid
in uitgroei.
Gertinus is inwendig ruim in het
bekken gemeten, zodat ver- wacht
mag worden dat de stier dit
overbrengt op zijn nakome-lingen.
Hij past daarom in het streven naar
een ruimere geboorteweg bij de Verbeterd Roodbonten.
Gertinus, van fokker/eigenaar Evert Rozendaal in Putten was vorig jaar kampioen op de
Nationale Vleesveemanifestatie in Putten. Hij stamt af van beste ouderdieren. Vader Tinus
heeft indertijd zeer goed gefokt in stal Westerkamp. Moeder Gerisa van Volenbeek komt uit
een luxe moederlijn, is ingeschreven met 90 punten en was Algemeen kampioene in
Mariënheem. Haar vader is de Silvester-zoon Gert van de Lingenhof, die zelf kampioen
geweest is op de keuring in Enter. Grootmoeder Erisa van Volenbeek is eveneens bekend van
de keuring, stond voorop in Enter en is een dochter van Big Ben. Van Gertinus komt ook
gesekst sperma beschikbaar.

Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesras
Beoordeling afstammelingen van de stier Marlex van Vredenburg
Datum
beoordeling
jan-feb-maart
Gezien 35 nakomelingen op drie bedrijven
Leeftijd van de nakomelingen van 14 dagen tot 1,5 jaar

KI-code 60-079
2013

Omschrijving van de nakomelingen:
Hoogtemaat: was gewoon netjes goed.
Lengtemaat: zeer goed met name in de rug.
Breedtemaat: algemene indruk goed, enkele in de voorhand zeker niet verbeterd.
Gewicht: over het algemeen goed.
Rastype: gewoon tot goed, een aantal vallen weg na de schoft.
Bespiering: goed, sommige super. Andere gewoon en dan groot en lang met een redelijke
bespiering.
Beenwerk: verschillend van zeer goed en correct, maar ook sommige wat steil en de meeste
mochten krachtiger op het voorbeen met name onderin vrij plat.
Haarkleur: geen op- of aanmerkingen.
Algemene omschrijving: gemiddeld goed ontwikkelde kalveren met heel veel lengte en
voldoende bespiering. Beenwerk meestal correct, sommige iets steil van achteren en in het
voorbeen iets frans en mocht met name onderin iets krachtiger. Enkele super luxe kalveren.
Indruk t.o.v. de moeders:
Bij sommige echt een verbetering maar ook uit enkele hele goede moeders zo maar gewonere
kalveren. De bovenbouw verbetert hij niet. Qua ruimte in de achterhand lijkt de stier een
bijdrage te kunnen leveren aan het project Natuurlijk Luxe.
Conclusie: goed

De Foktechnische Commissie.

De Top van 2012 ( 90 punten AV of meer)
J. van Beukelen, Pesse
Daphne 3
389429995
a90
W. v d Mheen, Hoevelaken
Leijenhorst 503 396620815 a 90
M. Quartel, Westmaas
Marian 7
464022583
a92
Tonja 15
464022730
a91
Marian 9
493423126
a90
M.C. v. d. Berg, Opheusden
Lingenhof Lena 466652623 a90
R. de Smit, Amstelveen
Ivanette
436057139 a92
Tomka
524458552 a90
Essie
525058430 a90
Mts v Abeelen – Zoontjes, Dorst
Jacqueliene 24AZ 433740274 a92

Peter
Leijenhorst 150
Jacobar 28AZ
Jacobar 28AZ
Jacobar 28AZ
Silvester
Bas v ’t Veerhuis
Tom v ’t Veerhuis
Tom v ’t Veerhuis
Karel 1

Jacelien 25AZ 472140569
Julia AZ
472140716

a91
a91

Jochem 10AZ
Romeo

Eén van de 2 hoogst ingeschreven koeien, Jacqueliene 24 AZ

