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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Nogmaals: paraplu bestand en fosfaatwetgeving 2018
Nieuwe stier: EELKE
Bedrijfsbezoeken
Stiermoeders gezocht
Bedrijfsrapportage: “Romte”
Historie: Oprichters VRF na 25 jaar lid van verdienste (1982)
Royale opbrengst Veiling Veterinaire Club Utrecht voor Fries Roodbont
PARAPLUBESTAND ZELDZAME RUNDERRASSEN: KOEIEN WEL FRIES ROODBONT,
MAAR NOG NIET GEREGISTREERD? KOM NU IN ACTIE.
De deelname van onze koeienboeren aan het zgn. Paraplubestand is groot. Het
geeft aan dat er een grote betrokkenheid is. Nog niet aangemeld? Alsnog doen!
We hebben nog een paar bedrijven waar koeien lopen die volgens de boer tot het
Fries Roodbonte ras behoren, maar niet geregistreerd zijn. Daar zijn we met de
stamboeken in overleg hoe dit te repareren. Zowel CRV als het FHRS willen
meewerken aan deze reparatie van de registratie. Heeft u nog een koe die niet
stamboek geregistreerd is, maar het wel zou moeten zijn. Neem dan contact met
ons op en we zullen zien wat we kunnen doen. 0517- 342050
FOSFAATWETGEVING 2018 EN ZELDZAME RUNDERRASSEN.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen(SZH) is in overleg met het ministerie van
EZ-Landbouw om een gunstige uitzonderingspositie voor de zeldzame runderrassen te creëren. De SZH is van mening dat voor de instandhouding van deze
rassen een uitzondering wenselijk en noodzakelijk is. Het overleg heeft een
constructief karakter, maar concrete afspraken zijn er nog niet gemaakt. We
blijven doorgaan en houden u op de hoogte van de voortgang.
NIEUWE STIER BESCHIKBAAR: EELKE
We zijn er weer in geslaagd om een prachtige stier voor u beschikbaar te krijgen:
EELKE. Een mooie donkerrode stier uit een fantastisch mooie moeder: Afke 86:
Sterk in het beenwerk en
een uitstekend uier.
Voeg daarbij een goede
productie en hele hoge
gehalten:
4,92 – 5,30 % vet en
3,81 – 3,94 % eiwit en
ook nog eens een prima
lactitiewaarde.
Kijk achter op deze
nieuwsbrief voor meer
Informatie over deze
Surfenne Jorrit zoon.
Prijs per rietje: € 15,-

VAN DE VOORZITTER
Het regeerakkoord is uit en ik kan er
geen woord in vinden over onze Fries
Roodbonten. Geen woord? Nee niet
direct, maar een paar zinsneden vallen
wel op en bieden houvast en kansen:
citaat: “ We ondersteunen initiatieven
die de verbinding tussen boer en burger
versterken, zoals city-landbouw en de
verkoop van streekproducten op de
boerderij” en “De versterking van de
kringlooplandbouw”. Beide zinsneden
kunnen, samen met de al lopende acties
om biodiversiteit te vergroten, kansen
voor de zeldzame huisdierrassen en de
runderrassen in het bijzonder. Vele
bedrijven met zeldzame koeien hebben
een uitstekende relatie met de burgers
en een aanzienlijk aantal verkoopt ook
producten aan huis of via een
organisatie als streekproduct. Een grote
kans dus om dit verder uit te bouwen.
Het tweede citaat stuurt ook in een
richting waarin ons vee het goed doet:
Kringlooplandbouw en natuurinclusieve
landbouw. Ook hier kansen, waarbij ik
met name ook kijk naar de wat
extensievere weidegebieden, dit zou
voor onze koeien wel eens tot een
terugkeer in het landschap kunnen
zorgen. Voorwaarde is wel dat we de
Fries Roodbonte koeien blijven
ontwikkelen en blijven fokken in de
richting van een aantrekkelijke
gebruikskoe. Daar zijn we als stichting
hard mee bezig.
Terugkijkend naar de succesvolle
excursie bij het bedrijf van Van ’t Riet
hebben we besloten om ook in 2018 een
excursie te gaan organiseren. Ook nu in
juni: zaterdag 9 juni kunt u alvast in de
agenda zetten. De locatie is nog niet
bekend. We willen dit combineren met
de jaarvergadering.
Ik wens u allen een heel goed
stalseizoen toe.
Durk Durksz
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BEDRIJFSBEZOEKEN
“We zien vele mooie koeien, elke keer is het weer een verrassing wat je tegenkomt.” Nico Hooghiemster en Anne Schievink,
bestuurslid en lid van de fokkerijcommissie, gaan regelmatig op pad bij de Fries Roodbonte koeienboeren. Crossend door
Nederland komen ze bij de boeren op het erf. Kijken naar de Fries Roodbonten die aanwezig zijn. De monsterende ogen van
kenner Nico en de kritische blik van Anne scoren de koeien. En daar waar de boer het wil geven ze hun advies: welke stier past
bij de koe.
En daarbij ook speurend naar die ene koe, die ene koe die ingezet kan worden als stiermoeder. Ze zijn zeldzaam, maar toch
vinden de beide heren zo nu en dan wat ze zoeken: een koe met een sterke rug, een uitmuntend uier en hard beenwerk. Maar
dat is niet genoeg, ook de productie (over meerdere jaren) én de gehalten aan vet en eiwit moeten top zijn.
De bedrijfsbezoeken worden zeer goed gewaardeerd.
Zijn ze nog niet of naar uw mening te lang geleden bij u geweest: Bel gerust met ons en maak een afspraak. Dat kan via Nico
Hooghiemster: 0566-601638
STIERMOEDERS GEZOCHT
Regeren is vooruitzien. Dat geldt ook voor het Fries Roodbont Vee. We hebben de afgelopen jaren met succes een aantal
nieuwe stieren ingezet. U waardeert dat ook volop door het gebruiken van deze stieren. En dat is goed. Niet alleen wij zetten
stieren in. Ook heeft bijvoorbeeld KI-Kampen de afgelopen jaren twee nieuwe Fries Roodbonte stieren ingezet. En we moeten
ook al weer denken aan de toekomst. Daarom zijn we opzoek naar de toppers onder de Fries Roodbont koeien. Heeft u zo’n
topper in de stal staan, bel dan met Nico Hooghiemster. Wij kunnen dan met u zoeken naar de passende stier om mee te
insemineren. 0566-601638
ROYALE OPBRENGST VAN VEILING SCHILDERIJEN VETERINAIRE VEEFOKKERS CLUB UNIVERSITEIT UTRECHT
“Geacht bestuur, wij houden een veiling van schilderijen en we zouden de opbrengst graag willen doneren aan de Stichting tot
behoud van het Fries Roodbonte koeienras.” Zo ’n aanbod krijg je niet elke dag.
De Veterinaire Vee Fokkers Club “De Uithof” hield haar congres met afsluitend
een veiling voor het goede doel. Studenten Diergeneeskunde maakten zelf
schilderijen voor het goede
doel onder begeleiding van een
professionele schilder.
Wim Grit en Jan Heeringa gingen
naar Utrecht.

Wim Grit houdt een flitsende
presentatie over onze mooie Fries
Rode koeien. Waarom het
behouden van het ras zo belangrijk
is.

Onder leiding van de veilngmeester
Werden de schilderijen vlot aan de man
gebracht.

De veiling leverde een
Prachtig bedrag op. Het wordt
door ons gebruikt voor extra
DNA onderzoek om meer
koeien stamboek te krijgen.

Wij bedanken de studenten
bijzonder voor deze gift en de
hele mooie avond die we hebben gehad! Nogmaals Thanks!
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VRIJ BESCHIKBARE FRIES ROODBONTE STIEREN

Er zijn nu 9 Fries Roodbonte stieren vrij beschikbaar. Zeven ervan zijn via ons te bestellen. Meer informatie over de stieren is te
vinden op onze website: http://roodbontfriesvee.nl/rood-bont-fries-vee/beschikbaar-sperma/vrij-verkrijgbare-stieren/
Bestellen van rietjes kan ook via de website. (prijzen excl. verzend/bewaarkosten en kosten inseminatie)

Jetse Goasse (Kei x Sjoarda’s Eeuwe) € 9,-

Eelke (Surfenne Jorrit x Surf Lammert) € 15,-

Epke fan’e Slinke (Piet x Klaes) €15,-

De Vennen Joram (Doede x De Vennen Rodney) € 9,-

Folker 5592 (Folker 4988 x Folker 82) € 15,-

De Vennen Rodeo (Hessel x Lord 108) € 15,-

Rivelino 533 (Rivelino 155 x Riv 379) € 15,-

Sven (Tittenser Grytsen x Doede) via KI Kampen

Sippevenne Durk (Broekster Kei x Sjoarda’s Harm) via KI Kampen
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EXCURSIE NAAR WOERDENSE VERLAAT EN VIC ZEGVELD.

Het is een mooie zaterdag in juni. Een grote groep liefhebbers uit heel Nederland kwamen de Fries Roodbonten
bij Van ’t Riet in Woerdense Verlaat zijn koeien bewonderen. Zwarte FH en Fries Roodbonten van een puike soort. De familie
Van’t Riet had de koeien in een verse wei naast de boerderij lopen. Een koppel koeien waar je boer mee kunt blijven. En een
boer en boerin met hart voor de zaak, die vol passie vertellen over hún koeien. De tafels van grote pakken stro stonden klaar
met koffie en heerlijke koek. In het land had Van ’t Riet bij elke koe een eigen verhaal. Een aantal echt mooie koeien. De onderstaande foto’s vertellen het verhaal. Kijkt u zelf maar. Familie Van’t Riet heel erg bedankt.

De lunch werd genuttigd bij VIC Zegveld. Het Veen Innovatie Centrum. Frank Lenssinck vertelde van het onderzoek dat zij daar
uitvoeren. Onderzoek naar alternatieve teelten: lisdodden en eendenkroos. En ook onderzoek naar ander rassen: Jerseys
versus HF. En Weide onderzoek, o.a. “kurzrazen”: weiden in een hele korte weide. Een prachtige excursie.
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OPRICHTERS VRF NA 25 JAAR LID VAN VERDIENSTE

Op vrijdag 24 september 1982 – precies 35 jaar geleden dus – kwam de Vereniging van Roodbont
Fokkers (VRF) in het motel E10 van Zwartewegsend bijeen om feestelijk te herdenken dat de vereniging een
kwarteeuw eerder werd opgericht. De stemming zat er helemaal in, want het ging goed met de Friese roodbonten
en men had niemand minder dan Tetman de Vries uitgenodigd om de feestvreugde nog te verhogen.
De voorzitter van het Friese stamboek (of eigenlijk al het syndicaat) FRS, Germ Landman, kwam ook met een
opbeurend verhaal. Hij herinnerde aan de recente provinciale keuring van de roodbonten in Oudkerk, waar hem
twee zaken duidelijk waren geworden. In de eerste plaats: de stier Triple Threat – een Holsteinstier – stond
centraal als leverancier van de kampioenskoeien. Dat vond Landman geen probleem, hij was een voorvechter van
de nieuwe koers en bovendien: de VRF had het fokbeleid pas in handen gelegd van het FRS.
Zijn tweede conclusie: de kwaliteit van de roodbonten op de keuring in Oudkerk was niet of nauwelijks minder dan
die van de zwartbonten. Landman stelde dan ook voor zwart- en roodbonten in de toekomst maar samen te
keuren: ‘Het enige verschil tussen zwart en rood is nog de kleur.’
De toenmalige voorzitter van de VRF, Hylke Visser, bracht tijdens de jubileumbijeenkomst uitgebreid hulde aan de
oprichters van de vereniging in 1952. De grote man uit die dagen, secretaris Sjoerd Gerbrandy uit Goëngamieden
was bij zijn aftreden al lid van verdienste geworden, nu werden op voorstel van Visser ook de andere
bestuursleden van destijds benoemd als lid van verdienste. Helaas gold die eer voor voorzitter Ferdinand Keulen
uit Rotsterhaule postuum, zijn weduwe nam de onderscheiding in ontvangst. Wel aanwezig waren nog
penningmeester Teake Bouma en de bestuursleden van toen Goffe Veninga en Jochem Tigchelaar. Ze kregen een
herdenkingsbord en hun dames een forse bos bloemen.
Bouma – 82 jaar oud intussen – sprak namens dat eerste bestuur een dankwoord, waarbij hij volgens de
aanwezigen Tetman de Vries bijkans wist te evenaren. Hij typeerde de bestuurders van het eerste uur als ‘een
clubje ‘artiesten’, die ondanks alle verschillen in die beslissende periode de eenheid wisten te bewaren.
Bij het zilveren jubileum stond de VRF op een belangrijk punt in het bestaan. De periode van pionieren in de luwte
van de Friese zwartbontfokkerij was voorbij, tijdens de FRS-demonstratie eerder in 1982 deed Jet Hepke als eerste
Friese roodbonte volwaardig mee met een dochtergroep. En daarbij wist hij volop te concurreren met de (nog
maar twee) groepen van Friese volbloed FH-stieren. Daar lag inderdaad het dilemma: de Friese zwartbonten
stonden óók op het punt een bedreigd ras te worden… Het was niet voor niets dat de Friese roodbontfokkers,
samen met de deskundigen van het FRS, hun heil zochten bij de Noord-Hollandse fokstieren, die immers pronkten
met aanzienlijk mooiere melkindexen. Het betekende – zo werd vooral in 1982 duidelijk – een opstap naar de
inbreng van Holsteinbloed.
Het oude bloedlijnenschema met die oude roodbonte hulpboekstier De Vondeling uit 1919 kreeg steeds meer
‘vreemde’ zijtakken.
Reimer Strikwerda

Het eerste VRF-bestuur uit 1957. Van links naar rechts: J. Tigchelaar, T. Bouma, F. Keulen (voorzitter), S.J. Gerbandy
(secretaris) en G. Venema.
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ROMTE
Het Lemster Mannenkoor ging in 2004 op tournee door Friesland om opnames te maken in diverse plaatsen. In Sneek , IJlst.
Harlingen , Heeg , Hindelopen en ook in Allingawier. In Allingawier werd het lied : Wer sjoch jo sa’n romte : opgenomen. Bij
Siebe Reitsma op het erf aangekomen kun je dat alleen maar bevestigd krijgen , een weids uitzicht over de enigszins glooiende
landerijen. Die heuvelachtige trekjes hebben te maken met de meertjes die hier
vroeger waren . Zo was er bijvoorbeeld het Parregaaster meer. Maar door de
aanleg van dijken zijn deze meren opgedroogd en is er vruchtbare landbouwgrond
ontstaan. Wel is de grondsoort in deze omgeving divers. Er is veengrond, klei en
Siebe heeft geluk zijn 30 hectare grote huiskavel bestaat uit zavelgrond. Dat kun
je ook zien. Zijn kavel ligt er in deze toch zeer natte septembermaand nog keurig
bij . De veestapel gedraagt zich netjes. Ze lopen rustig te weiden , sommigen
liggen met ronddraaiende kaken alles netjes te herkauwen. Het zal geen grote
klus zijn , want het gras wat uit de zavelgrond omhoog komt ziet er mals uit. Siebe
heeft een bonte veestapel. Het zijn Friese Roodbonten, Friese Zwartbonten en
zwarte en rode Holsteiners. Ze komen gezellig bij ons buurten als we hen
begroeten in het weiland. Ze zien er keurig uit. Mooi bevleesd en hun prachtige haardossen waaien tierig in de herfstwind. .
Met 2 koeien is Siebe naar de Kokedei geweest in Workum. Een
mooi Fries-Roodbont rier laat haar even van de goede kant zien.
Ze geeft 30 liter melk per dag. Siebe fokt tegenwoordig met de
Fries-Roodbonte stier Folkert. Deze stier is ontdekt in Frankrijk.
Het insemineren gebeurt door K.I . Zuid-West Fryslân dat in
Gaasterland is gevestigd. Siebe gebruikt naast F.H. ook Jersey ,
Belgische blauwen en H.F stieren. De koeien die op zijn bedrijf
rond lopen zijn Hibma’s en Arendjes. Zijn eigen fokbedrijf is
bekend onder de naam: Surfenne. Op de vraag waar deze naam
vandaan komt moeten we een heel eind terug in de tijd. We gaan
terug naar de Franse tijd. Paden door de landerijen duiden op
deze naam. We kennen uit de oudheid ook het begrip : Sureind :
Sureind was de plek waar de zuidelijke punt van het Parregaaster
meer aan de trekvaart raakte tussen Parrega en Nijhuizum.
Siebe heeft niet al zijn vee thuis lopen. Een aantal stuks jongvee gaan zomers op kamp. Ze
vertoeven dan onder de rook van de grote stad Leeuwarden. In de dorpen Hempens-Teerns
ligt 3 hectare grond met een cultuur-historische waarde. Daar passen dus prima koeien in
of op die ook cultuur-historische waarde vertegenwoordigen. Er is een projectgroep in deze
dorpen en die behartigd dit. Het gehele dorp past op de dieren. Je kunt het vinden onder
http://hempensteerns.nl/wurkgroep-kij
Siebe woont met zijn ouders op de boerderij aan de Meerweg. De naam
Meerweg duidt weer op de meren die hier vroeger waren. De boerderij
staat aan het einde van deze weg, heerlijk rustig en volop romte. Siebe
vindt deze romte geweldig. Zo kan ik mooi mijn eigen dingen doen en
word ik niet op de vingers gekeken door mensen die geen binding hebben
met het boerenleven. Op de plek waar de ‘pleats’ staat is nu de vierde
generatie Reitsma actief. Ook Siebe zijn voorouders hebben hier geboerd.
Het huidige pand is wel steeds aangepast. We lopen met Siebe naar
binnen waar we in een mooie nostalgisch ingerichte kamer komen. De
woonkamer doet “Aldfears Erf” eer aan. Twee orgels verraden dat hier
aan muziek wordt gedaan. Siebe vertelt dat zijn moeder kerkorganist is
van de kerken in Allingawier en Exmorra. Ook verzorgt ze orgelconcerten .
Pas nog in Workum. Jammer dat ze niet thuis was.
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Siebe is regulier boer. Hij gebruikt kunstmest, medicijnen, bestrijdingsmiddelen.
Alles met mate. Het boeren is zijn hobby, maar wel op een manier dat hij ook
graag wat verdient met zijn koeien. En dat lukt vast met een melkproductie van 8600 kg per koe met 4,30 % vet en 3,60 %eiwit.
Friesland-Campina haalt de melk bij hem op. De koeien worden in een
10-stands visgraad melkstal gemolken. Ze krijgen tijdens het melken wat brok.
Ze kunnen tijdens het wachten wat kuilvoer vreten en gaan gelijk na het
melken weer naar buiten. Dag en nacht weiden dus. Zo diep mogelijk de herfst
in. Dat kan dit jaar wel eens moeilijk worden. In het voorjaar vroeg naar buiten valt
wat tegen omdat Siebe zijn landerijen in een ganzen foerageer gebied liggen.
Het gras is dan vaak bevuild of zelfs kaalgevreten. Met een grasmeter wordt
de graslengte gemeten. Het verschil in lengte wordt door de overheid vergoed. Voorbeeld : normale graslente 25 cm
kaalgevreten perceel 10 cm verschil is dan 15cm . Vergoeding per hectare is dan 15 keer 150 kg droge stof keer € 0,24 =
€ 540
Siebe pleit voor biodiversiteit . In de fokkerij is het belangrijk zoveel mogelijk stieren te gebruiken om risico,s te vermijden. Zo
vindt hij het ook belangrijk dat ook de zuivelindustrie een breed scala aan zuivelproducten op de markt zet.
Naast het boer zijn heeft Siebe een aantal bestuursfuncties.
Binnen de groep van Fries-Roodbontfokkers was hij bestuurslid
in de periode Gerben Engwerda en Hessel Bouma.
Tegenwoordig begeleidt hij mensen naar hun laatste rustplaats
en is hij kerkrentmeester van de kerken In Allingawier en
Exmorra. Maar zegt Siebe , we moeten ook goed voor onze
aarde zorgen dus ook rentmeesters zijn van de aarde. Met zijn
bedrijf daar op de “Romte” zal dat wel lukken.
Siebe succes met je boerderij en bedankt.
Douwe en Stef
TE KOOP GEVRAAGD!

TE KOOP AANGEBODEN!

Regelmatig krijgen we de vraag: “Zijn er ook vaarskalfjes te koop?” Of: “Weten jullie een Fries Roodbonte koe te koop?” Deze
vragen komen en we verwijzen dan door naar onze website war ook een pagina “Veemarkt” is. Kijk u maar eens op:
http://www.roodbontfriesvee.nl/rood-bont-fries-vee/veemarkt/. Hier staan met regelmaat Fries Roodbonte dieren te koop
aangeboden.
Dat er ook vraag naar Fries Roodbonte koeien is, werd ons deze week
duidelijk die Dairy Campus negen vaarzen te koop aanbood via de
facebooksite van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
Vele reacties volgden. Inmiddels is men in onderhandeling over
de verkoop.
DUS: heeft u een Fries Roodbont kalf, pink, koe of stier te koop:
Meld haar aan bij de “Veemarkt” op onze website:
http://www.roodbontfriesvee.nl/rood-bont-fries-vee/veemarkt/

C OLOFON: Redactie: Durk Durksz en Douwe Leenstra Fotografie: Douwe Leenstra Reportages: Stef Diever
Website: www.roodbontfriesvee.nl E-mail: secretaris@roodbontfriesvee.nl Twitter: www.twitter.com/roodbfriesekoe en www.facebook.com/roodbontfriesvee
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DOEDE
NL 813322630
geboren: 05-12-1991
fokker: Mts.H+M Bouma,
Skúzum
exterieur Gekeurd voor FRS
77-80-84-AV 81. Hoogtemaat:
136 cm. KI code 80062.

ARENDJE 7

SURFENNE JORRIT

EELKE
NL 636490248 100% FH
Fokboeknummer: M156
Geboortedatum: 14-02-2015

NL 244778567
Geboortedatum: 18-02-1999
Fokker: Fam. Reitsma
Allingawier
exterieur op 9/9/2000: Mooi
gelijnde en gesloten stier.
Normale ontwikkeling.
Benen en kleur best.
25-09-2001 : Goede maat
(+/- 144 cm.) Achterste rib
kon dieper.
KI code 80302.

Fokker: H. Hofstra Slappeterp

KI code: 57235
aAa code: 564312
A1A2
1.11 139 cm 86 – 86 – 87 AV 86
Super mooie donkerrode Fries Roodbonte
stier. Prima ontwikkeld en sterke benen.
Een plaatje om te zien uit een sterke koe,
die een goede lactatiewaarde combineert
met hoge gehalten aan vet en eiwit.
Een echte aanrader

NL 309934875
geboren: 07-05-1983
fokker: P.G. Brouwer, Wons
Goed ontwikkelde, sterke
melkkoe van goed type. Uier en
benen nog best.
140 cm. 85 - 86 - 79 - 83 - AV 83.
overige info: Op 1450 kg na
levensprod. 100 000 kg melk.
kalfdatum melk vet eiwit dagen lactw
06-08-1985 7788 4.39 3.63 445 120
24-12-1986 7792 4.63 3.65 366 105
23-02-1988 7667 4.39 3.78 331 104
14-03-1989 7481 4.32 3.81 274 111
28-02-1990 7502 4.23 3.76 293 102
19-02-1991 7911 4.05 3.69 294 107
26-02-1992 9259 4.37 3.82 471 101
15-08-1993 6000 4.36 3.64 257 129
29-08-1994 5718 3.94 3.44 291 0
29-08-1995 6081 4.03 3.47 299 0
19-08-1996 6957 4.12 3.63 352 0
24-10-1997 8133 3.99 3.54 414 0
18-02-1999 10252 4.44 3.74 645 0

SURFENNE LAMMERT
NL 384885990

AFKE 86
NL 491586535
geboren: 20-01-2008
fokker: Mts.S.+ H. Hofstra,
Slappeterp
exterieur: Sterke koe met een
best uier en sterke benen.
kalfdatum melk vet

geboren: 13-02-2004
fokker: Fam. Reitsma, Allingawier
exterieur op 6/16/2005: Goed
rastypische stier met voldoende
ontwikkeling zowel in breedte als
in diepte en een goede
bespiering. Kwaliteit en stand van
de benen zijn goed.

eiwit dagen lactw

14-04-2010 4742 5.02 3.82

288

104

29-03-2011 5108 4.94 3.87

282

107

06-03-2012 6117 5.09 3.94

293

121

11-03-2013 6542 5.30 3.82

312

110

11-03-2014 5923 4.92 3.81

273

108

14-02-2015 6971 5.27 3.92

403

91

AFKE 76
NL 358434665
geboren: 15-11-2002
fokker: Mts.S.+ H. Hofstra,
Slappeterp
Best ontwikkelde koe met goede
lengte. De achterste rib kon even
dieper. Aan het sterke uier goede
spenen. Benen zijn goed.

Stichting Roodbont Fries Vee beveelt u deze stier aan.

kalfdatum melk vet eiwit dagen lactw
28-02-2006 4966 4.49 3.53 296 90

Roodbont
Frieswebsite:
Vee www.roodbontfriesvee.nl bij
Jaargang
5 nr.sperma”.
2
oktober 2017
Info
kijk op onze
“Beschikbaar
Daar staat ook een bestelformulier.
Bestellen door een mail te sturen naar: secretaris@roodbontfriesvee.nl of bellen met: W. Grit 0517-342050

