
Verslag van de feestelijke jaarvergadering  naar aanleiding van                          

het 25 jarige jubileum van het 
Verbeterd-Roodbont Vleesras stamboek. 

Op zaterdag 9 maart werd op het prachtige bedrijf 

van de fam.v.d 

Mheen in 

Hoevelaken de 

jaarvergadering 

gehouden.  

Bij binnen 

komst van de 

heerlijk 

verwarmde hal 

die  met  

vlaggen van de 

vele sponsoren versierd was, kregen we een kopje koffie met gebak aangeboden. 

Het was voor velen (ruim 130), die elkaar jaren niet gezien hadden een feest van herkenning. 

De voorzitter opent om 10.15 de vergadering en 

heet allen welkom, een speciaal welkom is er voor 

de vele afgevaardigden van de diverse stamboeken, 

bestuurleden van fokveedagen, vertegenwoordigers 

van stands organisaties en oud bestuursleden. 

Na de gebruikelijke zaken zoals ingekomen 

stukken, notulen, en het financiële verslag komt de 

bestuursverkiezing aan de orde. 

Marga v Beukelen is herkiesbaar en wordt onder 

applaus bedankt voor haar vele werk en we zijn blij 

dat ze nog een periode het secretariaat wil beheren. 

Enno Stap heeft aangegeven dat hij zijn 

bestuursfunctie wil neer leggen, ook hij wordt bedankt en in zijn plaats komt J.v.Termeij in 

het bestuur. 

 

Een volgend agenda punt is de uitreiking van een aantal 

oorkondes aan de eigenaren van preferente 

stammoeders. 

Adrie van Gent geeft uitleg over het begrip preferente 

stammoeder en reikt de eerste oorkonde uit aan Gerrit 

Keijl. 

 

 

 

 

 

 

Ook Jan te Riele en 

de fam.  

v Abeelen krijgen 

oorkondes uitgereikt. 

 



 

 

 
Het volgende agenda punt is het afscheid van inspecteur Adrie van Gent. 

 

De voorzitter bedankt 

Adrie en haalt 

verschillende 

wetenswaardigheden aan. 

In overleg met A.Hamoen 

wordt Adrie benaderd om 

de functie van 

keurmeester op zich te 

nemen. 

Op 28 dec. 1992 komt de 

foktechnische commissie 

bijeen om samen met 

Adrie te bespreken hoe de 

ideale dikbilkoe eruit zou 

moeten zien. Er wordt 

nog gesproken over een A(dikbil type) en een B (zwaar bespierde melkkoe). 

Op 1 febr. 1993 werden er samen met de foktechnische commissie 4 koeien en 3 stieren 

uitgepunt.  Op 4 febr. nogmaals een samenkomst, nu ook met het bestuur en men werd het 

erover eens hoe de ideale koe eruit zou moeten zien. 

Op 1 maart ’93 werd Adrie op het hoofdkantoor van het NRS door een delegatie van het 

bestuur en A.Hamoen benoemd tot keurmeester. 

Er is duidelijk niet over één 1 nacht ijs gegaan. 

 

In het begin werd er vreemd aangekeken tegen een NRS keurmeester met heel veel ervaring 

in het keuren van melkvee. 

Hij had dan thuis wel blaarkop koeien en als hobby kippen en schapen, maar toch vroeg men zich 

af hoe hij  aan zou kijken tegen roodbont vleesvee. Maar al snel werd duidelijk dat Adrie de 

juiste man op de juiste plek was. Hij was een graag geziene gast op de vele keuringen waar hij 

keurmeester was. Hij had de gave om voor alle eigenaren bij de uitleg van de plaatsing een 

duidelijk verhaal te vertellen. Zelfs over het dier op de laatste plek wist je zoveel positieve 

dingen te zeggen dat de eigenaar met een positief gevoel naar huis ging.  

 

Enkele punten die de voorzitter aanhaalt: 

 

Het enthousiasme waarmee veebeoordelings cursussen worden geleid. 

De paringsadviezen die je gaf. 

Het genieten van mooie dieren die je op de bedrijven zag. 

Het opleiden van  jonge  mensen tot aspirant jurylid. 

Je fotografische geheugen t.a.v. koeien.  

 

 

Na al deze lovende woorden werd het tijd voor wat tastbare herinneringen. 

 

 



Als dank werd hem op aanraden van zijn vrouw een boekje over de Friese 

veefokkerij aangeboden, waarbij hij toch wel wat beteuterd keek.(foto rechts) 

Maar het bestuur had nog een 

mooie verrassing voor hem. 

Iets waar hij duidelijk van 

genoot en waar zijn vrouw 

direct een plekje voor wist. 

Het was een gegraveerde 

spiegel,met zijn initialen, de 

periode die hij als inspecteur werkzaam 

was en zijn onafscheidelijke meetstok. 

Trots werd de spiegel aan  de 

zaal getoond. 

Zijn vrouw, die hem zo vaak 

niet thuis had werd verwend 

met een mooie bos bloemen. 

  

 

 

 

 

Na alle lovende woorden, werd de 

nieuwe inspecteur Bert van Abeelen 

voorgesteld. 

De meetstok, die inmiddels meer dan 

20 jaar dienst doet werd op 

symbolische wijze overgedragen en na 

een korte toespraak nam Bert het 

(meet)stokje over. 

Op een foto collage die Bert aanbood 

stonden enkel uitspraken die Adrie wel 

eens gebruikte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na een dankwoord van dhr Volkerink, de voorzitter van de vleesvee commissie Enter werd dit 

onderdeel afgesloten. 

Nadat het  volgende agenda punt ( de rondvraag)  was afgewerkt stond er een PowerPoint 

presentatie over 25 jaar VRB op het programma. 

Frans Kuijpers gaf uitleg bij de plaatjes 

van de door hem en Ivan Hoekman 

gemaakte presentatie.  

Hij vertelde op de voor hem zo 

kenmerkende manier over het ontstaan 

van de fokkerij. 

Er werden oude foto’s getoond van de 

eerste stier (Seikes ’Sjoerd) geb.1938 

waarvan bekend is dat hij het dikbil-gen 

doorgaf. 

Om de gehele presentatie te bekijken 

klik op de link. 

 

 

 

 

 

Hierna kwam Iris Kolkman aan het woord. 

Zij gaf ons de laatste informatie over het 

project natuurlijk luxe. 

Dit is inmiddels afgesloten en de 

verschillende belangrijke zaken werden 

besproken. 

De uitgebrachte conclusies kunt u hier 

zien. 

 

Als laatste spreker wees dhr. L.Moonen 

van de standsorganisatie ZLTO  ons op de zaken die in de politiek en de dieren beschermings 

organisaties spelen en waar we niet de ogen voor moeten sluiten. 

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst ons allen een smakelijk eten toe. 

 

Dit was niet 

tegen 

dovemans oren 

gezegd en een 

ieder genoot 

van het zeer 

uitgebreide 

warme buffet. 

Een enkeling 

had genoeg 

aan een 

klein stukje stokbrood terwijl anderen hun vinger 

aflikten bij het zien van zoveel lekkers. 

 



Na het eten konden we het prachtige bedrijf en de dieren bekijken. 

De fam v.d. Mheen heeft de dieren op verschillende locaties, waarvan we de stallen op de 

thuis locatie en de andere plek, waar de dieren met hun kalveren stonden bezochten.  

Omdat de opkomst zo massaal was werden we in een luxe paarden trailer in groepjes van de 

ene naar de andere locatie gebracht. 

 

Het was een 

zeer goed 

georganiseerde 

dag waarvoor 

dank aan de 

Fam.v.d. 

Mheen. 

het bestuur van 

onze 

vereniging en 

de 

vrijwilligers, die zich ingezet hebben om deze dag zo succesvol te laten verlopen. 

 

Voor alle gemaakte foto’s klik op de link alle foto’s. 

Hebt u nog mooie foto’s die u er graag bij de foto show geplaatst wilt zien mail ze me even. 

t.eindhoven@hccnet.nl 

 

Teun Eindhoven 
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