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IN DEZE NIEUWSBRIEF …

VAN DE VOORZITTER

Vlees van Roodbonte Friese Koeien nu ook bij Keurslager Veldman
Natuurlijk het bedrijfsbezoek. Deze keer uit Woerdense-Verlaat
De historie deel 6 brengt de bloedlijnen in beeld
En we hebben sperma van een nieuwe stier beschikbaar: Rivellino 533
En er zijn nog embryo´s om te implanteren en we zoeken nog koeien om
embryo´s van te winnen

Het is altijd weer een pracht om te zien
hoe de Rode Friese koeien in de weide
lopen. Mooi rood in het groene decor
dat weiland heet.

VLEES ROODBONT FRIESE KOE NU OOK TE KOOP BIJ KEURSLAGER VELDMAN JOURE

Keurslagerij Veldman in Joure heeft vlees van onze Roodbonte Friese Koe te
koop. We zijn al een poos met slagerij Veldman in gesprek om het vlees van onze
mooie koeien te verkopen. De eerste koeien zijn door Veldman gekocht en
geslacht: Veldman is enthousiast. En er zijn inmiddels ook meerdere restaurants
die dit vlees op de kaart hebben staan. Een prachtig succces, dat er voor zorgt dat
de Rode Friese Koe ook een culinaire meerwaarde heeft. Maar ook een
meerwaarde voor onze veehouders.
http://www.veldman.keurslager.nl/
NIEUWE STIER: RIVELINO 533

Vanaf 1 augustus 2015 kunt u sperma kopen van de de stier Rivelino 533, uit de
bekende stal van Endendijk uit Ermelo.
Rivelino 533 (geboren 2009) is een zoon uit de fokstier Rivelino 155 en Kate 581.
Een zuiver fokprodukt uit eigen foklijnen van Endendijk. Een stier waarvan nu
halfzusters op het bedrijf lopen die het prima doen.
De stier wordt ingezet in samenwerking
met Endendijk en KI De Toekomst.
Sperma bestellen kan ook via het bestuur
of met de bestellijst op onze website.
De rietjes kosten € 15,- per stuk.
Meer informatie en de folder staan vanaf
1 september op de website.

EMBRYO TRANSPLANTATIE (ET) BIJ DE ROODBONTE FRIES: HET KAN NOG!

Wilt u nog embryo’s implanteren bij één van uw (bij voorkeur NIET rode) koeien
dan kan dat nog. Er zijn nog een aantal embryo’s en tot 1 november 2015 is dat
kosteloos voor u als veehouder. De kosten worden gedragen door het project.
Als stichting hebben we bij de provincie Fryslân het project `Roodbonte Friese
Koe foarút’
WE ZIJN OP ZOEK: naar koeien waar we embryo’s van kunnen winnen. Dat
mogen ook koeien zijn die geslacht gaan worden, daar kunnen we de eierstokken
van gebruiken.
U KUNT BELLEN MET Wim Grit (0517-342050) of Durk Durksz (0317-480703)
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Ook het bestuur heeft niet stil gezeten.
We hebben hard gewerkt aan een nieuw
vee-registratieprogramma. Dat is eind
dit jaar ook voor de veehouders in te
zien. We werken aan een ‘stierenboek’
en een Stier-overzichtskaart. Beiden
zullen eind dit jaar klaar zijn.
En we zijn druk in de weer om het vlees
van onze Roodbonte Friese Koe als
speciaal Roodbont Fries Vlees nog meer
in de markt te zetten. Daarvoor is
contact gezocht met Keurslager
Veldman in Joure en het belooft een
versterking van de economische basis
onder het te ras leggen. De eerste
koeien zijn al aangekocht en er is
enthousiast gereageerd op het super
lekkere vlees. Er is nu dus vlees te koop
bij Veldman, maar natuurlijk ook (al
sinds 2008) bij Rispenstate in IJlst.
Het embryo-project loopt goed. Er zijn
nog embryo’s beschikbaar om in te
planten. Daarmee verbreden we ons ras
en zetten we het nog beter op de kaart.
Over ruim 2 maanden worden de eerste
kalveren uit embryo’s verwacht op Dairy
Campus in Leeuwarden. We wachten vol
spanning af hoeveel koekalveren dit zal
opleveren.
Durk Durksz

BERICHT VAN DE GENENBANK
Het sperma van stieren uit de
Genenbank wordt niet meer kosteloos
geleverd. Rietjes die
vanaf 1 januari 2015
besteld zijn, kosten
€ 15,- per rietje. Deze kosten worden
via onze stichting aan u doorberekend.
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Friesland in Holland
Het is eind maart. Boeren en loonwerkers zijn druk in de weer hun door muizen geteisterde landerijen weer
op orde te krijgen voor het nieuwe groeiseizoen. We verlaten Friesland om via Flevoland koers te zetten naar Zuid-Holland.
Deze route hebben de muizen waarschijnlijk niet kunnen vinden, want hier kleuren de weilanden fleuriger en groener. We
vervolgen onze tocht langs Amsterdam om daarna via de Vinkeveense- en Nieuwkoopse Plassen te belanden in de polder
Achtienhoven.
Een veengebied onder Woerdense Verlaat. Hier vinden we het bedrijf van familie van ’t Riet. De familie van ’t Riet doet haar
naam eer aan, want hun boerderij staat midden tussen de riet- en weilanden. Woerdense Verlaat is een kleine
leefgemeenschap met 1000 inwoners. Ook hier ligt ondanks de gunstige ligging tussen Amsterdam en Utrecht krimp op de loer.
Het dorp is ontstaan rond de in 1448 gebouwde sluis in de Grecht, een sluis die een verlaat wordt genoemd.
Albert en Annemiek hebben
een bedrijf met 100 dieren. 50
melkkoeien met bijbehorend
jongvee. Er ligt 26 ha grasland
rond de boerderij. Samen met
de 6 ha natuurland moet dat
genoeg voedsel leveren om
de magen van de veestapel te
vullen en dat lukt. Samen
werken op de boerderij geeft
hun een goed gevoel. Na de
geboorte van de twee
dochters doet Annemiek wel
wat
minder
lichamelijke
arbeid op het erf en in de stal.
De kinderen hebben ook
aandacht nodig. Waar het
nodig is springt ze bij. Wat ze
erg gezellig vinden is samen

monsternemen. Ook om
te ervaren dat de koeien
goed in hun vel zitten en
dat dat leidt tot een
goede
melkgift
met
mooie gehaltes. De koeien zien er prima uit. Je
kunt zien dat ze verwend
worden door dit veehoudersechtpaar. Volop in
het stro staan ze glanzend te rammelen aan
hun hangkettingen.
Met hun gehoornde koppen genieten ze van het
bezoek in de stal dat bestaat uit de beide dochters, boerin, boer, zachtaardige poesjes, en twee

vreemde snuiters uit Friesland. Maar hoe komt een Zuid-Hollandse boer aan Roodbonte Friese koeien?
Albert vertelt dat we dan terug moeten naar 1998. Hij las een reportage over het bedrijf van Siebe Reitsma in een
landbouwkrant en raakte gefasineerd over de Roodbonte Friese koe. Hij zocht contact met Siebe en fokte later met een van de
stieren van bedrijf Reitsma en wel Surfinne Romke. Er staan nu ook 2 mooie roodbonte stieren in de stal van van’t Riet.
Een stier gaat op korte termijn de stal verlaten, hij heeft zijn werk gedaan. De andere stier is voor 50% verantwoordelijk voor de
voortplanting. De andere 50% komt voor rekening van de K.I.
Van de 100 dieren op dit bedrijf zijn 37 Roodbont-Fries. 26 dieren zijn raszuiver Roodbont-Fries en wel 11 koeien, 14 stuks
jongvee en 1 stier. De overige koeien zijn Fries-Hollands zwartbont. Veel dieren bezitten de roodbontfactor. Het valt wel op hoe
jonger de veestapel des te roder ze kleurt. Er staan prachtige donkerrode gekleurde pinken tussen. Dit biedt wel toekomst voor
de Roodbonte Friese populatie.
Leuk is de naamgeving van de koeien bij familie van ’t Riet, ze krijgen geen volgnummer, maar hebben allemaal verschillende
namen. En zegt Annemiek de Fries-Roodbonte dieren hebben Friese namen, zo daar zijn Feikje, Jetske en vult u maar in.
Een mestketting in de stal zorgt voor afvoer van de mest naar een grote hoop achter op het erf.
Zodra de omstandigheden het toelaten wordt de mest over de landerijen uitgereden.
Landerijen die bevogeld worden door grutto’s kieviten,
scholeksters en ook hier volop ganzen. Naar eieren wordt
hier niet gezocht, ook het begrip nazorg wat wij in Friesland
kennen om de weidevogels te beschermen speelt hier
minder.
Het bedrijf van familie van ’t Riet staat in de polder
Achtienhoven. Ze zijn nog het enige boerenbedrijf in deze
polder. Veel boeren hebben dit gebied verlaten om zich
elders in den lande te vestigen. Ook kennen ze een aantal
collega’s die naar Friesland zijn vertrokken.
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Wat hun bedrijf betreft liggen ook de gevaren op de loer. Zo heeft het waterschap in deze regio plannen
om een kanaal van 10 meter breed dwars door hun landerijen te graven. Dit betekent dat hun huidige
bedrijfsvoering behoorlijk in de war zou worden gestuurd. Reden voor Albert en Annemiek om eens rond te
struinen om een ander bedrijf.
Zo lijkt de Veluwezoom of Friesland hun wel een mooi gebied om hun bedrijf voort te zetten.
Tegelijkertijd beseffen ze dan ook dat ze niet zomaar even naar familie in de buurt kunnen om een bakkie.
Albert geeft aan dat de boerderij waar ze nu op wonen het ouderlijk bedrijf is. Dit zou betekenen dat
verkassen naar elders wel een emotionele beslissing zou betekenen.
Tijdens de wandeling door de stallen en over het erf vertelt Albert dat hij het maaien, schudden en wiersen
zelf doet. De loonwerker brengt het gras aan de hoop. Eigen mechanisatie is voor dit onderdeel te duur.
Grote hopen grond op het erf doen bij ons de vraag rijzen, waar dat toch voor bestemd is. Wat blijkt de
familie heeft er een grondtak bij, d.w.z. een handel in teelaarde. Ze krijgen veengrond aangevoerd en g.f.t.
afval.
Dit vermengt Albert, met zijn Manitou shovel en hij
kiepert er dan ook nog een partij ruige mest doorheen. Dit
mengsel, teelaarde genaamd wordt verkocht aan
tuincentra en hobbyisten. Tot voor kort had de familie een
vrachtauto. Met deze auto bracht Albert dan teelaarde
naar de boomkwekerijen in Boskoop, maar hier zijn ze
mee gestopt omdat dit te veel tijd kostte.
Met de koeien wil familie van ‘t Riet niet stoppen. Mocht
er een lezer onder u zijn die een boerderij voor deze
familie in Friesland weet, dat zou dan een mooi aanvulling
zijn voor de Roodbont-Fries fokkerij in onze provincie.
Laat Zuid-Holland maar in Friesland komen.
Familie Van‘t Riet bedankt. Het ga u goed.
Douwe Leenstra en Stef. Diever

(bezoek was eind maart)

NIEUW VEEREGISTRATIEPROGRAMMA VOOR ROODBONTE FRIESE KOEIEN
Sinds kort hebben we een nieuw vee-registratieprogramma voor de Roodbonte koeien. Ons oude programma werkte niet
meer naar behoren. Veterinary Software Design heeft voor ons een nieuw vee-registratie-programma gemaakt dat via
internet werkt. Naar verwachting kunnen ook de veehouders eind dit jaar inloggen en de diergegevens inzien. U krijgt daar
nog bericht van.
We zijn nu bezig met het opschonen van de gegevens die er in staan. Daarvoor hebben we hulp van Catharina Postma. Zij
houdt de gegevens van de koeien en stieren actueel.
We zoeken nog wel naar mogelijkheden om de gegevens digitaal aangeleverd te krijgen. Maar of dat lukt
(voor een schappelijke prijs) is maar de vraag.
Inlezen via EDI-DAP is wel mogelijk.
We streven ernaar om eind dit jaar de hele veeAdministratie up-to-date te hebben.
Binnenkort neemt Catharina contact met u op om
de gegevens van de nu aanwezige Roodbonte Friese
dieren op uw bedrijf op te vragen.
Neem voor een stieradvies contact op met Jan Heeringa (0519-571251), Nico Hooghiemster (0566-601638).
Van de stieren Epke fan ’e Slinke, De Vennen Joram, Jetse Goasse, De Vennen Rodeo, Rivelino 533 en Sven is eveneens sperma
beschikbaar. Bestellingen graag via de website: http://www.roodbontfriesvee.nl/rood-bont-fries-vee/beschikbaar-sperma/vrijverkrijgbare-stieren/ of bel met Jan Heeringa. Prijs van alle sperma is € 15,- per rietje.
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Historie deel 6: BLOEDLIJNEN BEPAALDEN HET BEELD
In het jaar 1957, toen de Verenigde Fokkers van Roodbont Fries Stamboekvee (de VRF) werd opgericht, werd bij de toen nog
wereldberoemde Friese zwartbonten Jelsumer Gerard Wouter kampioen bij de jonge stieren in Leeuwarden. Hij zou die
prestatie nog meermalen herhalen, voor hij als veel van zijn hoogbekroonde familieleden voor een enorme prijs werd
verkocht aan de ki-vereniging in het Franse Douai. Enkele jaren later werd Jelsumer Gerard Wouter door het Friese stamboek
op preferentschap onderzocht. Hij kreeg de titel, zij het op het nippertje, in de klasse C. En het zei veel dat in het rapport –
waarin vooral de vele zonen werden geroemd – over de dochters werd gezegd dat ze soms wat gedrongen aandeden, dat ze
wat weinig adel lieten zien en dat er nogal het een en ander op de uiers was aan te merken. Vanaf de zijlijn kwam er op de
fokkerijkoers in Friesland kritiek, bijvoorbeeld van de invloedrijke NRS-directeur Klaas Stapel, die waarschuwde voor de
gedrongen, compacte bouw en de vroegrijpheid. Hij had natuurlijk gelijk, maar in Friesland benoemde men Jelsumer Gerard
Wouters zoon Adema 561 en diens halfbroer Adema 584 als de toekomstige kampioenen.
De invloed van Jet Gelf
Wat een geluk achteraf dat al deze stieren geen roodbontfactor hadden. Die factor werd toch al verfoeid door de
stamboekleiding, want die wees op vreemde smetten. Zou de factor wel aanwezig zijn geweest bij de veelgeroemde
kampioensstieren, die stuk voor stuk ook de melkproductie sterk verlaagden, dan zou hun invloed bij de Friese roodbonten
ook vast aanzienlijk zijn geweest.
Bij de VRF roeide men in die eerste jaren met de (bescheiden) riemen die men had. De moeders waren voor het grootste deel
hulpboekkoeien zonder een bekende afstamming, terwijl de vaders veelal te weinig dochters leverden om een officiële
productievererving te kunnen krijgen.
Veel lijnen hadden moeite zich te handhaven, maar gelukkig lukte het soms
toch. Zoals die van Gustaaf 336R uit de stal van Minne Postma in Legemeer,
die rond 1960 op de keuring in Leeuwarden eerste prijzen won. Zelf was hij
geen opvallende fokstier, maar wel via zijn zoon Hommewierster Alwin (stal
Gerbrandy) en Koudumer Murk (stal Haijtema) kreeg hij als achterkleinzoon
Jet Gelf van Jan Jongbloed uit Britswerd. Hij was geboren uit de hulpboekkoe
Gé 5. Een met 84 punten ingeschreven koe met op alle fronten een uitstekende productie. Gelukkig is de lijn van Jet Gelf (zelf geen hoogvlieger met
met 77 punten) in ere gehouden:
er kan vandaag de dag nog
Gustaaf 336R Fokker Minne Postma Legemeer
geprofiteerd worden van
enkele zoons: Van Jet Teade en Jet Helmer is nog sperma in de genenbank
aanwezig en kan besteld worden.

Redding van elders
Er is wel eens gesuggereerd dat de Friese roodbonten na 1960 gemiddeld
betere uiers hadden dat hun zwartbonte zusters. En dat er mogelijk reden is
geweest gebruik te maken van de genetische mogelijkheden, die er scholen in de
Jet Gelf 661R Fokker J. Jongbloed Britswerd
top van de roodbonten. Maar zover waren de inzichten toen nog niet gevorderd
Het zou nog decennia duren voor roodbonte stieren als Kian en Classic
ingeschakeld zouden worden bij zwartbonten. Voor de Roodbonte Friezen kwam de oplossing destijds uit Noord-Holland,
waar Adema 21 van de Woudhoeve wel de roodbontfactor bezat: hij blonk uit door de melkrijkheid en de beste uiers van zijn
dochters. En veel van zijn zonen en kleinzonen gelukkig ook.
Zo zijn er momenteel nog mooie combinaties te maken binnen de kleine populatie van het Roodbonte Friese ras.
Reimer Strikwerda

U kunt donateur worden van de Stichting tot Behoud Roodbont Fries Vee. De jaarbijdrage is minimaal € 17,- U
kunt uw donateursbijdrage overmaken op NL69RABO0131684655 tnv. St. Roodbont Fries Vee. Dank U!
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