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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Jaar excursie naar Haulerwijk: verslag van zaterdag 20 oktober 2018
Nieuwe Bio-stier: BIO Skuster Marten
Fosfaatwetgeving: stand van zaken Originele koeienrassen
Rivival van de dubbeldoel koeien?
Nieuwe (BIO) stier: BIO Skúster Marten
Nieuwe fokkerijregel per 1 november 2019
Bedrijfsrapportage: Houd de moed erin!
Paraplubestand: belangrijk voor eventuele premie!
MEEST GEBRUIKTE STIEREN FRIES ROODBONT
Tijdens de jaarbijeenkomst in een overzicht gepresenteerd van de Fries
Roodbonte stieren met de meeste levende nakomelingen. De stier Sven staat
bovenaan met 108 nog levende nakomelingen. Rivelino 533 en Epke fan ‘e Slinke,
De Vennen Rodeo en Sippenvenne Durk volgen met respectievelijk 71, 65, 58 en
55.
In 2018 zijn de meest verkochte stieren: Rivelino 533, Epke fan ‘e Slinke, Eelke,
Jetse Goasse en Folker 5592, Sven en Sippenvenne Durk. Van de nieuwe stier BIOSkuster Marten zijn de eerste doses inmiddels ook afgeleverd.

Sven

Eelke

Rivelino 533

Folker 5592

NIEUWE STIER: BIO – SKÚSTER MARTEN, OOK VOOR BIOLOGISCHE BEDRIJVEN!
We zijn er weer in geslaagd om een prachtige stier voor u beschikbaar te krijgen:
BIO Skúster Marten. Een prachtige stier die gefokt is door het bekende
biologische fokbedrijf
Maike en Frank BoumaWijnans.
Deze stier wordt
samen met de BIO-KI van
Wytze Nauta ingezet.
Op de achterzijde van
deze nieuwsbrief staat
de stier in vol ornaat
met alle gegevens.
Een aanrader voor de
biologische melkveebedrijven.

Er is veel beweging bij de Fries Roodbont
veehouders. De fosfaat-wetgeving heeft
ertoe geleid dat er veel Fries Roodbonte
koeien afgevoerd zijn. Het aantal
geregistreerde koeien is in twee jaar tijd
gedaald van 565 in 2015 naar 340 eind
2017. Een dramatische teruggang. Daar
moet wat aan gedaan worden. Maar
hoe?
Ten eerste door meer aan stamboekregistratie te doen. We weten van
minimaal 2 veehouders dat zij Fries
Roodbonten hebben, maar die zijn niet
geregistreerd. Daar werken we nu aan
om door middel van DNA-onderzoek aan
te tonen dat deze dieren er ook bij horen
en geregistreerd kunnen worden.
Ten tweede door met het ministerie van
Landbouw (LNV) in overleg te gaan om
voor de zeldzame/originele runderrassen
van Nederland een toeslag te krijgen. De
kans daarop lijkt heel groot. Hoe dit
precies gestalte krijgt, is nog niet
duidelijk. Wel dat het paraplubestand
daarvoor gebruikt gaat worden.
Ten derde door meer aandacht en
reclame te maken voor onze mooie koe,
zodat meer veehouders weten dat ze er
nog zijn.
Ten vierde door een beter verdienmodel
aan de Fries Roodbonte koe te knopen.
Dat is nog niet zo gemakkelijk. Onlangs is
Omrop Fryslân een actie gestart om de
Fries Roodbonte koe te redden van de
ondergang. Wij werken daar nu samen
aan. Ook Ferdinand de Jong (kleinzoon
van oud-FR-fokker Ferdinand Keulen)
schreef er een column over: ‘De Koningin
van de Weide’ (als tegenhanger van de
Grutto als ‘Koning van de Weide’).
Samen optrekken kan de redding van
beiden worden. Zoeken naar dé
nichemarkt voor de producten van de
Fries Roodbonte koe. Creatief denken en
doen.
Doet u mee?

Bestellen klik op:
https://bit.ly/2I1S6nJ
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HOUD DE MOED ERIN!
Op een zomerse herfstmiddag wandelen we door de groene weilanden in de omgeving van het Paterwoldse meer. In het water
spiegelt aan de horizon de silhouet van de stadsbebouwing van Groningen. Het verbreekt de heldere horizon. Vogels vliegen
naar een voor ons onbekende bestemming.
Onze bestemming is bereikt . Wij lopen met Sandra en Harold Woldering tussen een prachtige koppel Fries-Roodbonte koeien.
Het grote perceel met prachtig groen gras biedt plaats aan 160 van deze grazers. Rustig komen ze naar ons toe gewandeld. Ze
zien er mooi uit . Hun vette vachten glanzen in de warme najaarszon. Mooie donkerrode koppen verraden hun afkomst. FriesRoodbont. Maar hoe komt een Groninger familie aan zoveel koeien van dit bijzondere ras.
De vader van Harold, een fitte tachtiger , mocht als jongetje van 10 jaar de makste koe van zijn vader melken , toen uiteraard
nog met de hand op een melkstoeltje met een emmer . En deze lieve koe was een, u raadt het al, een Friese-Roodbonte. De
loop naar Friesland en eigen aanwas zorgden ervoor dat de vader van Harold alleen dit ras fokte en dit is weer voortgezet door
Harold en Sandra.

In de weilanden rond de boerderij waar ook de kalfjes deel uit maken van dit roodharige gezelschap is de belangstelling van
burgers en buitenlui groot. De boerderij gelegen aan een gezellig landweggetje gelegen tussen Haren en Eelde – Paterswolde
biedt vele fietsers en wandelaars de mogelijkheid mooie plaatjes te maken van deze kudde hetgeen ook veelvuldig gebeurt.
Rond half vijf in de middag worden de koeien naar binnen gehaald door stagiaires om gemolken te worden . Een parttime
melker melk ‘s middags de koeien. In de ochtend melkt Harold de koeien bijgestaan door zijn vrouw Sandra. De koeien doen
het goed . Ze produceren gemiddeld ruim 6000 kg melk op vrijwel uitsluitend gras en graskuil, aangevuld met een kleine
hoeveelheid krachtvoer. Doordat de kalfjes de eerste drie maanden bij de moeders blijven lopen is de productie lager. Het kalf
zal al gauw 10 liter per dag drinken. Het vetgehalte is 5 % en het eiwit is 4%. De melk wordt opgehaald door Noorderland melk.
Deze inkoopcombinatie verkoopt de melk door aan o.a. A-ware of Cats-kaas in Coevorden. Maar er gloort iets nieuws aan de
horizon. Er zijn plannen om zelf kaas te gaan maken. De eerste melk is afgeleverd aan een mobiele kaasmaker. De voorbereidingen voor het kaas maken gebeurt op de boerderij. Daarna neemt de mobiele kaasmaker het half- fabrikaat mee om elders af
te rijpen. Een beetje krachtvoer wordt tijdens het melken verstrekt. Wat voordroogkuil aan
het voerhek zorgt voor een beetje afwisseling in het grasrantsoen. Ruwvoer wordt
niet aangekocht . De 137 ha die de Woldrings in gebruik hebben levert genoeg
ruwvoer op voor de veestapel. Alles gebeurt in eigen beheer. Een loonwerker is niet
nodig, want ze zijn zelf de loonwerker. Dus naast het fokken van Friese-Roodbonte
koeien vinden ook nog een aantal andere activiteiten op dit bedrijf plaats.
Het fokken van een mooie rood-bonte koe vergt best wel wat inspanning. Er lopen
nu nog wel een aantal tussen die een
wat te witte haardos hebben. De keuze
valt dan nu op donkerrode stieren, die
tevens een gemakkelijk afkalfpatroon laten zien. Reproplus, een zelfstandige K.I.
organisatie in het Groningse Westerkwartier, verzorgt inseminaties. In de zomerperiode
is tevens een stier uit eigen fok actief tussen de dames. Stieren die nu gebruikt worden
zijn Sven en De Vennen Joram. Opa Woldring vertelt dat hij wel contact heeft gehad met
Hessel Bouma en stiertjes heeft gekocht van de familie Heeringa.
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Het bedrijf en de mensen die het bedrijf runnen stralen een gemakkelijke rust uit. Ze hebben een eigen visie. Vrijheid en je
eigen dingen doen, al is dat tegenwoordig niet altijd even gemakkelijk. Met deze instelling is het mogelijk mensen die het in de
samenleving moeilijk hebben een kans te bieden. Een dove jongen was kon hier aan het werk . Contact met A.O.C Terra Start
biedt jongens en meisjes de mogelijkheid op dit bedrijf te mogen werken. A.O.C. Terra Start heeft onderwijsprogramma’s voor
kwetsbare jongeren. Sinds kort komt een autistische jongeman via dit programma bij Sandra en Harold op het bedrijf.
Ook voor het loonbedrijf dat breed inzetbaar is heeft Harold soms extra hulp
nodig . zzp-er’s zijn dan een uitkomst. Het loonwerk omvat alle agrarisch
werkzaamheden. Maar ook tuinherstel , slopen van woningen en helpen bij de
opbouw hoort erbij.
Er is 137 ha weiland op veengrond, niet allemaal bij de boerderij, die al 3
generaties in bezit is van de Woldrings. Op grotere afstand ligt een natuurgebied
wat ook in goede handen is bij de familie . Nog steeds behartigen ze dit gebied,
wel minder intensief dan voorheen. Dit gebied is er de oorzaak van dat het bedrijf
Woldering dit voorjaar in de belangstelling stond. Wat was er aan de hand met
dit gebied. Met de overheid ( natuurorganisatie) was overeengekomen een
vernatting van het gebied met 10 % . Op een gegeven moment was de vernatting
geen 10 maar 80 %. Door deze forse vernatting namen de planten vervuild water
uit de regio op. Hier aten de Limousines hun buiken vol van en werden ziek. Men kan het nog zien aan de dieren op het bedrijf
en aan de kalveren die geboren zijn na deze vervelende periode. Reden voor Woldring hier geen vee meer te weiden. Het
wordt nu gemaaid en in balen gewikkeld. Het volledige verhaal van deze rampzalige periode kunt u lezen op: Milieuschandaal
Haren: In polder Oosterland vallen koeien dood van de zware metalen.

2015 werd het referentiejaar voor de fosfaatwetgeving. Dit was het jaar
dat ongeveer 30 koeien bij Woldring verkocht moesten worden. Dit aantal
werd door aanfok weer op peil gebracht. Dit voorjaar kwam het
onheilspellende bericht dat 40 Friese-Roodbonten geruimd moesten
worden om aan de fosfaatnorm te voldoen. Maar de liefhebbers van de
Friese-Roodbonten stonden op. Een reuzenposter langs de weg met het
opschrift RED DE FRIESE-ROODBONTE KOE en een petitie leverde 15000
steunbetuigingen op. Met deze steunbetuigingen en een advocaat toog
men naar de rechter om te procederen tegen het R.V.O. Binnenkort is de
uitspraak en de Wolderings zijn positief gestemd.

Voor alle Friese-Roodbontfokkers hebben Sandra en Harold maar één opdracht: “fok door met deze uitzonderlijke koe”.
Harold en Sandra en opa, bedankt dat we bij jullie mochten zijn.
Succes gewenst met alle projecten.
Douwe en Stef.
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JAARBIJEENKOMST IN HAULERWIJK.

Het is een mooie zaterdag in oktober 2018. Vandaag de jaarbijeenkomst en de excursie. Een hele goede opkomst in het
dorpshuis in Haulerwijk. Gerbrand van Burgsteden (CRV) vertelt over de wijzigingen die per 1 november 2018 op stapel staan
m.b.t. de stamboekregistratie. Op een heldere en prettige manier weet hij de toehoorders te boeien. Van de eerste koe die in
1852 naar de USA geëxporteerd werd, de oprichting van het stamboek in 1874 tot de huidige Europese fokkerijregelgeving.
Een dier wordt als Stamboek koe opgenomen als de afstamming klopt, dwz.als de
vader en de moeder bekend stamboek zijn én de dek- of inseminatie
gegevens (tijdig) bekend zijn en passen bij de geboortedatum én de aanmelding
bij het I&R binnen 3 dagen gedaan is. Van de Fries Roodbonte kalveren die bij CRV
ingeschreven worden, zijn er slecht 70% S-geregistreerd. Dus 30% niet en dat moet
beter. (Het FHRS registreert ook Fries Roodbonten, deze aantallen staan niet in
de tabel hiernaast vermeld).
Met ingang van 1 november 2018 zijn de Europese fokkerijregels van toepassing.
Voor ieder ras komt er een Hoofdsectie en een Aanvullende Sectie. De sectie indeling is een Europese eis m.b.t. de raszuivere fokkerij en de indeling is op basis van
de stamboek registratie van de ouders en de grootouders. Hierbij is er verschil
tussen vrouwelijke en mannelijke dieren: Mannelijke dieren moeten nu een volledig
Opmerking bij de tabel: voor 2018 is het de
voorouderlijn in de hoofdsectie hebben om in de hoofdsectie te komen. Bij vrouwelijke stand per 1 oktober 2018. Gegevens CRV.
dieren kan een dier met voorouders uit de aanvullende sectie, kan het dier opgewaardeerd worden naar de hoofdsectie.
Wat verandert er voor de veehouders? Nou eigenlijk niet zoveel als u geen dieren exporteert. Wél als u stieren aan wilt
houden. Voor stieren is het van groot belang dat de ouders beide in de Hoofdsectie zitten.
Stamboekregistratie is van groot belang.
Tijdens de vergadering presenteerde Gerbrand een tabel met Fries Roodbonte stieren in de Hoofd – of Aanvullende Sectie.
Een stier viel op: Epke fan’e Slinke: hij zou in de Aanvullende sectie terecht komen, omdat de afstamming niet volledig is. Ter
vergadering werd daar flink over gediscussieerd. En ondertussen is het duidelijk dat Epke wél in de Hoofdsectie komt, omdat
de afstamming aangevuld is met hulp van o.a. onze stichting.
DNA-onderzoek: geeft mogelijkheden om niet ras-geregistreerde
koeien alsnog raszuiver te verklaren. Uit onderzoek van de St.
Zeldzame Huisdieren (SZH), CGN en de stamboeken CRV en FHRS
is vast komen te staan dat middels DNA onderzoek het mogelijk is
om dieren met onbekende afstamming aan een ras toe te wijzen.
SZH, CGN en de stamboeken hebben een protocol vastgesteld om
te onderzoeken of deze dierentot het ras toegelaten kunnen
worden.
Onze stichting speelt daarbij de coördinerende rol voor de Fries
Roodbonten. Heeft u een Fries Roodbonte koe, waarvan de
afstamming niet officieel bekend is, of wanneer deze niet
stamboek geregistreerd is, neem dan contakt op met onze
secretaris Wim Grit.
Grafiek met DNA-profielen van de verschillende koeienrassen
FHZ = FH Zwart, RBF = Fries Roodbont, LV = Lakenvelder
HOL= Holstein Friesian, BRR = Brandrood, MRY = Maas-RijnIJssel , GB = Groninger Blaarkop
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In de grafiek ziet u de paarse puntenwolk van de FH-zwart en
de blauwe puntenwolk van de Fries Roodbonten deels door
elkaar. Dat komt omdat deze rassen nauw aan elkaar verwant
zijn. Dit geldt ook voor de Brandroden en de MRIJ.
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EXCURSIE NAAR MTS. DE BOER IN HAULERWIJK
Het was op diezelfde mooie zaterdag in oktober 2018: excursie naar het bedrijf van mts. De Boer in Haulerwijk.
Een mooi bedrijf, net overgenomen door zoon Bas van vader Wiebe. Een bedrijf met hechte en sterke koeien die oud kunnen
worden en ook oud worden. Niet de hoogste productie, maar wel hele dikke melk: beste gehalten aan vet en eiwit. En een
rendabele koe, die het nu nog steeds (20 oktober) ruim beschikbare gras efficiënt omzet in melk. Het koppeltje Fries
Roodbonten past prima bij de FH-koeien die op het bedrijf lopen.
Bas houdt elk jaar een paar stieren aan die hij ook voor de eigen fokkerij gebruikt. Een foto impressie:

TE KOOP GEVRAAGD!

TE KOOP AANGEBODEN!

We plaatsen dit bericht nog een keer, want we krijgen steeds vaker de vraag:
“Zijn er ook vaarskalfjes te koop?” Of: “Weten jullie een Fries Roodbonte koe of stier te koop?”
We verwijzen dan door naar onze websidepagina “Veemarkt”. Kijk u maar eens op:
http://www.roodbontfriesvee.nl/rood -bont-fries-vee/veemarkt/
Hier staan met regelmaat Fries Roodbonte dieren te koop aangeboden.
En 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/
Ook ons bestuurslid Anne Schievink brengt vraag en aanbod bij elkaar.
Stuur een mail naar: secretaris@roodbontfriesvee.nl.
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REVIVAL VAN DE NEDERLANDSE DUBBELDOEL RUNDERRASSEN?
Een recente publicatie van Theun Vellinga en Marion de Vries (2018) van Wageningen Livestock Research laat
duidelijk de relatie zien tussen de emissie van broeikasgassen, als gevolg van de productie van melk en de
productie van rundvlees en kalfsvlees.
Productie van melk én vlees
De auteurs concluderen dat strategieën gericht op reductie van broeikasgassen in de melkveeveehouderij,
zoals verhoging van de melkproductie per koe, minder effectief zijn dan vaak wordt gedacht, wanneer de
productie van melk en vlees in samenhang wordt bekeken.

Theun Vellinga

Dubbeldoelrassen zijn van waarde
De Nederlandse dubbeldoel rundveerassen, zoals MRIJ (Maas Rijn IJssel) of de Groninger Blaarkop, Fries Hollandse en de Fries
Roodbonte koe, zijn in de afgelopen decennia grotendeels vervangen door het gespecialiseerde melkras Holstein Friesian. Het
onderzoek laat echter zien dat dergelijke dubbeldoelrassen nog steeds van waarde zijn, wanneer integraal wordt gekeken naar
de milieu-effecten van de productie van melk, rundvlees én kalfsvlees. De reden is dat gespecialiseerde
rundvleesproductiesystemen (zoogkoeien) hoge emissies van broeikasgassen per kilogram vlees laten zien, vergeleken met de
productie van rundvlees vanuit de melkveehouderij.
Naar het totale bedrijfssysteem kijken
Wanneer we rekening houden met de grote milieu-impact van gespecialiseerde rundvleesproductiesystemen (zie hiervoor o.a.
ook Baltussen et al. 2017), zou er meer interesse moeten zijn om de Nederlandse dubbeldoel rundveerassen te blijven
gebruiken in de melkveehouderij. Melkveehouders weten dat een hoge melkproductie per koe niet hetzelfde is als een hoog
netto inkomen per koe of per bedrijf. Het onderzoek van Vellinga en de Vries laat duidelijk zien dat de economische en
milieuefficiëntie nadrukkelijker binnen het totale bedrijfssysteem moet worden bekeken.
BERICHT VAN SZH: VRIJSTELLINGSREGELING ZOOGKOEIENHOUDERIJ

Minister Carola Schouten heeft de regeling “Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij” vastgesteld. Op 23 oktober is de
regeling in de Staatscourant gepubliceerd en op 24 oktober is de regeling in werking getreden. Ondernemers die geen
fosfaatrechten hebben, en daarom geen afstand hoeven doen van deze rechten, hebben tot 1 december 2018 de tijd
om deelname voor het kalenderjaar 2018 kenbaar te maken. Ondernemers die wel over fosfaatrechten beschikken,
kunnen afstand doen van hun rechten. Hiervoor geldt een registratietermijn van 8 weken, wat betekent dat deze
ondernemers voor 1 november een melding hadden moeten doen. (u heeft daarvoor eerder al een schrijven van ons
gehad). Meldingen die na deze datum worden ingediend, worden nog wel door RVO in behandeling genomen, maar
er is dan geen garantie dat deze voor 31 december is verwerkt.
Opmerking: als u zoogkoeien houdt ‘zonder’ fosfaatrechten, mag u deze koeien niet verkopen aan melkveebedrijven. U
moet in dat geval wél over voldoende fosfaatrechten beschikken. Afstand doen van fosfaatrechten beperkt u dus in de
verkoop van koeien naar melkveebedrijven.
Zie nieuwsbericht: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanmelden-vrijstelling-fosfaatrechten-zoogkoeienhouders
En ook webpagina’s:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten
vleesvee-zoogkoeien
https://mijn.rvo.nl/fosfaatrechten
Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met SZH.
DONATEURSBIJDRAGE 2018
Velen van u hebben de donateurs bijdrage 2018 al overgemaakt. Nieuw is dat u
dan een donateurskaart 2018 ontvangt. Deze wordt de komende week
verstuurd. Heeft u de bijdrage nog niet overgemaakt, dan kunt u dat alsnog
doen.
Bent u nog geen donateur en wilt u dat wel worden: stort u bijdrage (min € 17,-,
meer mag natuurlijk) op NL69RABO0131684955, met u naam en adres.
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BELANGRIJK:

HET PARAPLUBESTAND VOOR ZELDZAME HUISDIEREN

BELANGRIJK

Om zeldzame rassen goed te kunnen beschermen en voorbereid te zijn op een uitbraak van een veeziekte, moet
geregistreerd worden welke dieren tot zo’n zeldzaam ras behoren. Daarom heeft het Ministerie van L.N.V. bepaald dat
dieren van zeldzame rassen een extra vlag krijgen in de I&R (Identificatie en Registratie )-database. De SZH (Stichting
Zeldzame Huisdierrassen) is aangewezen om deze vlag in de database te plaatsen. In geval van een crisis heeft het
Ministerie meteen zicht op waar dieren van zeldzame rassen zich bevinden. Het ministerie kan zeldzame rassen anders
behandelen en uitzonderingen maken wat betreft behandeling of begunstiging. Dit gaat via het paraplubestand.
In EU verordeningen is in geval van uitbraak van een veeziekte een uitzonderingspositie mogelijk gemaakt voor dieren van
zeldzame rassen. Een ras is zeldzaam als er minder dan 6000 vrouwelijke dieren geregistreerd staan in een
stamboek met een bloedvoering van 87 tot 100% raszuiverheid (FAO). Het
ministerie kan besluiten om de dieren van de zeldzame rassen anders te
behandelen dan de dieren van de 'gangbare' rassen, maar is dit niet verplicht.
De Stamboeken leveren aan de SZH de diergegevens aan. Veehouders hebben
een UBN nummer en hun dieren zijn geregistreerd in I&R in hun stallijst. RVO
wil binnen drie uur na het constateren van een veeziekte op de hoogte
worden gebracht waar zeldzame huisdieren zich bevinden. RVO krijgt in een
crisissituatie de bedrijfs- en diergegevens
uit het I&R bestand: houders van zeldzame rassen en de dieren zijn met een vlag
gemerkt.
U kunt niet zelf uw dier vlaggen als zeldzaam ras, dat kan alleen de SZH. U moet
zich dus bij de SZH aanmelden. Ook moet u de SZH machtigen bij RVO om uw dieren te
mogen vlaggen. Deze machtiging is nodig vanwege de privacy-wetgeving.
Wat moet u doen:
STAP 1: Meld u aan bij de SZH
Om dieren te laten vlaggen in het paraplubestand moet u zich aanmelden via het aanmeldformulier:
http://szh.nl/formulier-aanmelding-paraplubestand-runderen/
STAP 2: Machtig SZH bij RVO om uw dieren te vlaggen
U kunt de SZH op twee manieren machtigen:
•BIJ VOORKEUR: Machtig via “MijnRVO” de SZH voor meldingen en informatieproducten. (De machtiging is dan direct
actief)
•Als u niet via “MijnRVO” kunt machtigen: Vraag een papieren machtiging aan via paraplubestand@szh.nl. SZH plaatst dan
de machtiging voor u in I&R. In verband met de privacywetgeving duurt het 28 dagen voordat de machtiging na plaatsing
door SZH actief wordt. Indien u zelf de machtiging plaatst is deze direct actief.
Wat als ik meerdere stamboeken heb?
Wanneer een veehouder bij meerdere stamboeken dieren heeft geregistreerd moet de SZH dat weten. Dit betekent dat
de veehouder tweemaal het formulier moet invullen op de website van de SZH.
Worden C-dieren (niet stamboek) ook gevlagd?
Nee, Alleen S-stamboek dieren kunnen worden gevlagd. Het is dus van groot belang om uw koeien stamboek te
registreren.
Worden dieren die uitgeschaard zijn ook gevlagd?
Dieren die uitgeschaard zijn en onder een ander ubn vallen, kunnen alleen gevlagd worden als dit relatienummer de SZH
gemachtigd heeft.
Hier kunt u de folder van het Paraplubestand lezen:
http://szh.nl/wp-content/uploads/folder-Paraplubestand.pdf
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Stichting Roodbont Fries Vee
www.roodbontfriesvee.nl

BIO Skúster Marten
100% Friese roodbonte Stier, BIO KI stier

RON 6
NL 749303725
geboren: 23-02-2012
fokker: Mts. EngwerdaKeurentjes, Tytsjerk
overige info:
In 2013 Sperma van
gewonnen door de
genenbank KI code 83094

www.roodbontfriesvee.nl
twitter.com/RoodbFrieseKoe
www.facebook.com/roodbontfriesvee

HINDRIK 2 FAN
DONKERBROEK
NL 216984338
geboren: 29-08-1998
fokker: M. v.d. Ploeg-Poorter,
Donkerbroek
exterieur op 9/27/2000: Te
weinig ontwikkelde,arm
bespierde stier.Goede ribben
en benen. Bovenbouw kan
sterker. Bles.

RONNIE 29
NL 435601252
geboren: 06-03-2006
fokker: Mts. EngwerdaKeurentjes, Tytsjerk
25-04-08 4308 4.71 3.36 290 111
21-03-09 4554 4.89 3.79 310 107
27-02-10 5899 4.58 3.53 317 117
23-02-11 5433 4.73 3.49 278 114

BIO SKÚSTER MARTEN
NL 683301199 100% FH
Fokboeknummer: M158
Geboortedatum: 17-03-2015
Fokker: Mts. M. Bouma – F. Wijnans Skuzum

GRIETJES BLIJDORP

KI code: 57249
aAa code: 546
Exterieur: Een prachtige stier met prima
beenwerk en een sterke rug. Goed
bespierd en een mooie kleur en
tekening.
Geboortegemak: 104, geboortegewicht
99, draagtijd 101.
Gefokt door het bekende biologische
melkveebedrijf van Mts. Bouma –
Wijnans in Idsegahuizum (fries: Skuzum).
Deze stier is opgefokt op een biologische
bedrijf en wordt samen met de BIO-KI
ingezet.

MAEIKE 94
NL 482997362
geboren: 02-01-2008
fokker: Mts Bouma-Wijnans,
Skuzum
28-01-12 5769 4.71 3.41 338 105
19-12-12 7126 4.70 3.44 397 105
05-03-14 6419 4.34 3.34 336 111
17-03-15 6653 4.62 3.58 287 129
24-02-16 5156 4.97 3.41 303 99*
* laatste lactatie 3-speen
Totale levensproductie in 7
afgesloten lijsten:
40.384 4.66 3.46 in 2242 dgn

Info kijk op onze website: www.roodbontfriesvee.nl bij “Beschikbaar sperma”.
Bestellen door een mail te sturen naar: secretaris@roodbontfriesvee.nl / W. Grit 0517-342050
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NL 248375502
geboren: 26-01-1999
fokker: A. Riemersma, Lettelbert
exterieur op 8/9/2000: Stier met
goede diepte en
breedte.Gesloten. Benen en
haarkleur best.Kon iets meer
ontwikkeld en gerekter.
Hoogtemaat +/- 130 cm.

MAEIKE 90
NL 373196108
geboren: 29-03-2003
fokker: M. Bouma, Skuzum
30-03-05 4083 4.78 3.72 309 102
27-03-06 4340 5.00 3.71 268 98
20-02-07 4679 4.72 3.81 253 97
03-01-08 5294 4.75 3.81 273 98
01-12-08 6413 4.96 3.66 358 109
11-03-10 4905 4.47 3.49 238 93
17-04-11 4935 4.80 3.55 263 98
Totale levensproductie in 8
afgesloten lijsten:
39.265 4.81 3.68 in 2294 dgn
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