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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Eerste erkende fokcentrum Fries Roodbont Vee
8 januari 2020: jaarbijeenkomst Fries Roodbont: Spreker Theun Vellinga
Veel vraag naar Fries Roodbonte koeien en kalveren
Nieuwe stieren: Bernard 30 en Skúster Melis + overzicht alle stieren
ANBI status toegekend: giften aftrekbaar van belasting
Foktechnische commissie op pad
Reactie op wijzigingen exctretienormen en de Planet Proof regeling
EERSTE ERKEND FOKCENTRUM FRIES ROODBONT VEE
Het was een verrassing, maar wel een hele mooie: De Fries Roodbonte koe heeft
nu een Erkend Fokcentrum. St. Zeldzame Huisdierrassen (SZH) kan bedrijven dit
predicaat toekennen. Het eerste predicaat is toegekend aan de fam. Woldring in
Haren. Zij fokken al tientallen jaren met Fries Roodbonte koeien. Alle melkkoeien
zijn van dit ras. Ze hebben er ruim 200. Gefeliciteerd!
Er is nog een predicaat van de SZH en dat is het Zeldzaam Lekker predicaat.
Erkende ZeldzaamLEKKER bedrijven bieden producten of diensten aan die
verbonden zijn met zeldzame huisdierrassen en daarmee bijdragen aan het in
stand houden van die rassen. Het bedrijf Rispens State in IJlst van Petra Beerda
heeft deze erkenning.
Wij zijn er erg trots op dat twee van onze bedrijven zo’n erkenning hebben.
Er zijn meer bedrijven met Fries Roodbonte koeien die ook voor dit predicaat in
aanmerking kunnen komen. Wij gaan daar de komende tijd aandacht aan
besteden. Hoe meer erkende fokcentra, des te beter!
THEUN VELLINGA SPREKER OP JAARVERGADERING WOENSDAG 8-1-2020
Onze jaarvergadering wordt gehouden op woensdagavond 8 januari 2020. Als
spreker hebben we Theun Vellinga op de agenda. Theun Vellinga heeft een eigen
visie op de toekomstmogelijkheden van de originele Nederlandse koeien en heeft
“Revival van de Nederlandse dubbeldoel runderrassen?”
gepubliceerd.
Graag nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering in
Poppenwier.
Dorpshuis De Trilker, Marsherne 2, Poppenwier
Aanvang 20.00 uur.
ANBI –STATUS TOEGEKEND
De Stichting tot Behoud van het Roodbonte Friese Vee
heeft de ANBI status toegekend gekregen. ANBI staat
voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is belangrijk
voor al onze donateurs (en nieuwe donateurs).
De donateursbijdrage kan nu als gift opgevoerd worden
en telt mee als aftrekpost voor de belastingen.
Wordt ook donateur en steun ons bij het behoud van deze prachtig mooie Fries
Roodbonte koe! Stuur een mail naar secretaris@roodbontfriesvee.nl
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VAN DE VOORZITTER
NIEUWS! Het eerste erkende
Fokcentrum voor Fries Roodbonte
koeien is er! De familie Woldring in
Haren krijgt deze erkenning van de
Stichting Zeldzame huisdieren.
Woensdag 10 april 2019 werd dit
prachtige certificaat uitgereikt.
Heel bijzonder voor dit bedrijf dat al
jaren lang met Friese Roodbonten fokt.
Ze hebben in totaal bijna 200 van deze
mooie Rooie Friezen. Extra bijzonder
omdat dit bedrijf uitsluitend Fries
Roodbonte koeien melkt. En daar zijn er
maar een paar van.
Gefeliciteerd!
Dit bedrijf is een van de drie bedrijven
die wel Fries Roodbonte koeien hebben,
maar niet aan stamboek deden. Ik kan u
vertellen dat deze drie bedrijven
inmiddels lid van het stamboek
geworden zijn! Bij deze bedrijven zijn de
koeien door onze rasvereniging
beoordeeld en als raszuiver aangemerkt.
Met het DNA-onderzoek is ook
aangetoond dat deze dieren raszuiver
zijn. Al met al een prachtig resultaat,
met als gevolg dat de stamboekgeregistreerde populatie met een dikke
200 dieren uitgebreid is.
En er komen nog steeds vragen binnen
om meer niet-stamboek koeien binnen
het stamboek te krijgen. Daar gaan we
mee aan de slag.
Het paraplubestand is van groot belang
voor het in beeld hebben van de
zeldzame rassen in geval van een
veterinaire crisis en waarschijnlijk ook
voor een eventuele premie per
melkgevende koe. Uit navraag blijkt dat
nog lang niet alle koeien in het
paraplubestand staan. U MOET DAAR
ZELF ACTIE OP NEMEN. En de SZH
machtigen om dit voor u te doen. DOEN
DUS.
Durk Durksz
Voorzitter
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EERSTE ERKEND FOKCENTRUM FRIES ROODBONT VEE: WOLDRING IN HAREN!
Aan het bedrijf van de familie Woldring in Haren is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) als eerste het predikaat
“Erkend fokcentrum” voor Fries Roodbonte Vee toegekend. Peter van Eldik van de SZH reikte hen het bijbehorende schildje uit.
Sandra en Harold en opa en oma Woldring zijn daar zeer trots op. Woldring heeft plannen om het bedrijf verder uit te bouwen
naar “Woldring 2.0” en daar past de erkenning prima bij.

HOUD DE MOED ERIN!
Dit was de koptekst van de bedrijfrapportage over het bedrijf van Woldring in Haren in een eerdere nieuwsbrief. Toen nog in
onzekerheid hoe het zou komen. Ondertussen is de uitspraak bekend en het bedrijf is ivm de bijzondere omstandigheden van
de ziekte als erkend knelgeval aangemerkt. Dat heugelijke nieuws voor Woldring betekent dat zij de 40 koeien niet af hoeven te
voeren. Daarnaast is door ons als rasvereniging beoordeeld en ondersteund door het DNA-onderzoek dat hun koeien rasrzuiver
Fries Roodbont zijn. Na hun aanmelding als stamboeklid, is hun hele veestapel als S-stamboek ingeschreven. Wel een kleine
kanttekening: voor een deel van de veestapel was geen geregistreerde vader bekend. Dit deel van de veestapel is S-stamboek
verklaard met deels onbekende afstamming. Dat zal bij meer koeien die via het DNA-onderzoek als raszuiver erkend worden
aan de orde zijn. Maar ze zijn wel raszuiver en stamboekwaardig. Woldring: gefeliciteerd! Deze felicitatie geldt ook voor de
beide andere bedrijven die nu ook stamboeklid zijn geworden en ook hun veestapel is nu S-stamboek geregistreerd. Ook
gefeliciteerd.
Houd de moed erin, dat loont!
NIEUWE FRIES ROODBONTE STIER
BERNARD 30 is zijn naam! Een stier uit de bekende fokstal van Jan Hoekman,
Haskerhorne. Het is een melktypische stier die volume en hoogtemaat heeft.
En bovendien voor de Fries Roodbonte populatie een interessante
afstamming: vrijwel allemaal eigen fokstieren als voorvaders. Jan Hoekman
past al jaren de lijnenteelt toe en heeft daarmee een unieke veestapel
opgebouwd. BERNARD 30 is daar in prachtig fokproduct van.

Sperma van Bernard 30 is beschikbaar via onze website:

http://roodbontfriesvee.nl/rood-bont-fries-vee/beschikbaar-sperma/vrij-verkrijgbare-stieren/
Roodbont Fries Vee
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FOKTECHNISCHE COMMISSIE OP BEDRIJFSBEZOEK BIJ HOVING IN OVERSCHILD
Als foktechnische commissie gaan we regelmatig op bezoek bij een bedrijf met Fries Roodbonte koeien. Deze keer waren we
bij Hoving in Overschild. De eerste indruk van het bedrijf geeft aan dat er op traditionele wijze geboerd wordt. Op het erf
staan diverse landbouwmachines die al lang mee gaan, robuust en functioneel zijn.
Het bedrijf heeft een aaneengesloten kavel met een oppervlakte van ruim
40 hectare klei / zavel. De veestapel bestaat uit circa 60 melkkoeien,
waarvan 40 de rode haarkleur hebben en 20 zijn zwart. Ook bij het
jongvee is het merendeel roodbont en en enkele zwarte. Het
jongvee is van goede tot zeer goede kwaliteit. Hoving heeft voor het jongvee
de stieren Sippevenne Durk, De Vennen Joram en Eelke gebruikt. De oudere
dieren hebben Sven, De Vennen Rodeo en Surfinne Lammert als vader.
De opvolging is aanwezig: Hoving junior staat te trappelen om het bedrijf
voort te zetten en hij geeft aan dat hij door wil gaan met de fokkerij met Fries
Rode koeien en Fries Hollands Vee. Er staat een mooie toekomst te wachten
op dit bedrijf in Overschild.
Leuk om te zien dat er op dit bedrijf de afgelopen jaren vrijwel geen schade door muizenvraat geweest is, terwijl de schade in
de omgeving groot was. Weidegang, een unieke sterke
grasmat en een niet al te zware bemesting zijn hier de
basis voor. En de vele katten op dit bedrijf hebben er een
luilekkerland aan!

Familie Hoving veel succes met uw bedrijf en de fokkerij.
Anne Schievink en Nico Hooghiemster

TE KOOP GEVRAAGD! TE KOOP AANGEBODEN! (OOK VOOR KOEIEN DIE TE WEINIG PRODUCEREN MAAR WEL GEZOND ZIJN IS ER VAAK WEL VRAAG)
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/roodbont-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 ze 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 .

DONATEURSBIJDRAGE 2019
Een aantal van u heeft de donateurs bijdrage 2019 al overgemaakt. Nieuw is dat
u dan een donateurskaart 2019 ontvangt. 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 € 20,meer mag natuurlijk) op NL69RABO0131684955, tav St. Behoud Roodbont Fries
Vee, vermeld uw naam en adres.

Roodbont Fries Vee

Jaargang 7 nr. 1

december 2019

Stichting Roodbont Fries Vee

www.roodbontfriesvee.nl

REACTIE GEGEVEN OP ACTUALISTIE VAN EXCRETIEFORFAITS
Minister Schouten heeft in augustus 2019 een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de

excretieforfaits stikstof en fosfaat. Wij hebben (samen met de andere rasverenigingen van de zeldzame
koeienrassen en de SZH) een reactie gegeven op de volgende punten:
* aanpassing van de excretienormen t.a.v. verschillende productieniveaus. Dit vinden wij een terechte zaak dat
de tabel doorgetrokken wordt naar lage melkproducties. Lage melkproducties worden veelal onder extensieve
omstandigheden gerealiseerd. Er is op deze bedrijven veelal heel weinig (soms helemaal geen) externe input en
zijn om die reden (aanzienlijk)milieuvriendelijk(er). Dit type bedrijf past helemaal in de kringlooplandbouw zoals
minister Schouten dat in haar landbouwvisie genoemd heeft.
We hebben ook gevraagd om de (omgerekende) tabelwaarden met onderzoek te onderbouwen. Wij hebben de
indruk dat met name op rantsoenen met veel tot uitsluitende gras/graskuil de efficiëntie van de originele (nu
ondertussen zeldzame) runderrassen aanzienlijk hoger is dan van de Holsteinkoeien. In dat geval worden de
zeldzame rassen/originele NL rassen benadeeld.
* aanpassing van code 120 voor het afmesten (overzetten van melk- naar vleesstatus pas na 12 maanden na het
afkalven) vinden we geen goed voorstel. Er kunnen zeer diverse redenen zijn om
dieren te (moeten) omzetten qua status, zoals bijvoorbeeld: tegenvallende melkproductie, niet
drachtig kunnen krijgen. Door de voorgestelde maatregel wordt de ruimte in diversiteit qua
bedrijfsvoering in de veehouderij te zeer beperkt. Bedrijven zullen nog meer gaan
specialiseren op eenzijdig melk produceren. Zeker als de kringlooplandbouw ‘het systeem’ wordt
is flexibiliteit in bedrijfsvoering, en dus ook van statuswisseling qua code per rund, van groot belang
om te kunnen optimaliseren; lees: beter benutten van het eigen (ruw)voer met daarmee weer in
link naar de kringlooplandbouw.
* als schatbewaarders van de authentieke en inmiddels (zeer) zeldzame Nederlandse rundveerassen pleiten wij
voor een bijzondere status voor dieren van deze rundveerassen. Daarbij dient er met
name ook specifieke regelgeving te zijn voor de ‘dubbeldoel’-status en -functie van deze rassen.
Dubbeldoel wil zeggen ‘melk- en vlees in één dier’. Juist bij deze rassen is het flexibel kunnen
omzetten qua status, zoals bovenvermeld, van wezenlijk belang. Hiermee valt of staat een deel
van het bestaansrecht van deze rassen.
Ter aanvulling vragen wij uw welwillende aandacht voor onderstaande punten:
> Koester de status van de zeldzame Nederlandse rundveerassen (=>gevlagd in het Paraplubestand en
daarmee duidelijk onderscheidend en te traceren = ‘gevlagde dieren’) en codeer ‘dubbeldoel’ en
‘zeldzaam ras’ apart;
> Beperk de waardering van de status van de zeldzame Nederlandse rundveerassen niet uitsluitend
tot de toegezegde premie, zoals onderhandeld door de SZH (Stichting Zeldzame Huisdierrassen),
maar ook als hiervoor aangegeven en toekomstige regelingen waar dit onderscheid noodzakelijk is;
> Waardeer de status van de zeldzame Nederlandse rundveerassen ook in het kader van de
biodiversiteit (er is namelijk een duidelijk genetisch onderscheid van andere rassen);
> Creëer voor dieren van de zeldzame Nederlandse rundveerassen de mogelijkheid om van status
‘zoogkoe’ (op een bedrijf met fosfaatrechten) omgezet te kunnen worden naar ‘melkkoe’(op een
bedrijf met fosfaatrechten). Uitwisselingsmogelijkheden tussen bedrijven zijn voor de zeldzame
rassen van groot belang, met name als bedrijven in het kader van de kringlooplandbouw c.q.
overgang naar biologische landbouw op zoek gaan naar een ander type koe (lees: een sobere
‘dubbeldoel koe van zeldzaam ras’). Daarnaast leidt de huidige wijze van onderscheid tussen
melkvee en zoogkoe in feite tot een tweedeling in de kleine raspopulaties, wat uit oogpunt van
inteelt zeer ongewenst is.
> Pas de inrekening van jongvee van de zeldzame Nederlandse rundveerassen aan aan het
bedrijfsniveau qua melkproductie. Want: hoe hoger het melkproductieniveau, des te intensiever /
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met een duidelijk hogere voeropname is de opfok van het jongvee. Koppeling van het jongvee aan
het melkproductieniveau van het bedrijf is in feite niet minder dan reëel en logisch (het is
onbegrijpelijk dat dit tot op heden nog niet het geval is)(de gedachte dat de jongveeopfok voor elk
bedrijf hetzelfde is, is een zeer onjuiste redenering);
> Pas de voorgenomen wijziging van inrekening van jongvee van de zeldzame Nederlandse
rundveerassen vanaf 2.00 jaar aan naar enkele maanden later, bijvoorbeeld 2.06 jaar. Bij een
extensieve(re) opfok heeft jongvee iets meer tijd nodig om volgroeid te zijn. In de praktijk kalven
deze dieren ook op een latere leeftijd af, zo sluit je weer aan bij de praktijk. Hier voelt 2.00 jaar ook
als een strafmaatregel in plaats van een praktische aanpak.
> Aanpassing van de inrekening/status van jong gekalfde dieren (< 2.00 jaar) van de zeldzame
Nederlandse rundveerassen is wenselijk. Gekalfde (soms per abuis nog erg) jonge dieren krijgen nu
na afkalven direct de status melk- / zoogkoe, terwijl ze nog niet volwassen zijn en nog niet als
volwaardige koe mee zouden moeten wegen.
Wij zijn graag bereid om op locatie van een bedrijf deze praktische zaken toe te lichten.
Wij nodigen u daarvoor graag uit.
St. Roodbont Fries Vee
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 oktober 2019 heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer geantwoord dat zij de tabel met
productieniveaus inderdaad naar beneden aanvult. De tabel begint nu bij een productie van 2375 kg melk (was
5625 kg melk). Dit komt ook een aantal van onze bedrijven ten goede.
De voorgestelde aanpassing van de aanpassing van de 120-code is ook van de baan, ook daar zijn wij blij mee.
De minister heeft nog geen reactie gegeven op de andere punten die we naar voren hebben gebracht. In de
overleggen die we in de toekomst hebben, zullen we ze weer onder de aandacht brengen.

REACTIE GEGEVEN OP VOORGENOMEN WIJZIGINGEN IN “ON THE WAY TO PLANET PROOF” VAN SMK
Samen met de andere rasverenigingen hebben we ook gereageerd op de voorgenomen wijzigingen in “On the way to Planet
Proof” van SMK (st. Milieu Keur). Deze wijzigingen waren in het nadeel van onze koeienrassen.
* Bij de aanpassingen hebben wij erop gewezen dat bij dubbeldoel rassen moet de CO2-uitstoot die toegerekend kan worden
aan vlees, ook mee gerekend moet worden. Ook mist hier het fenomeen melk per kilo lichaamsgewicht, en vleesgroei per
kilo lichaamsgewicht. Op dit punt wordt alles gestoeld op melkproductie en is vlees kennelijk een ‘afvalproduct’. Dit is zeker
niet het geval bij dubbeldoel koeien. Verzoek om dit voor de dubbeldoelrassen op de juiste wijze toe te passen, dus ook de
vleesaanzet mee te nemen.
* Punt van aandacht lichaamsgewicht / voerbehoefte : Het lichaamsgewicht is vastgesteld op basis van de Holstein Friesian
koeien (HF). De dubbeldoel rassen(specifiek de originele / zeldzame Nederlandse: Fries Hollands, Fries Roodbont, Blaarkop,
MRIJ, Lakenvelder en Brandrood, en de witriktypen van deze rassen) zijn duidelijk minder zwaar qua lichaamsgewicht, en
worden door de gehanteerde ‘standaard’(lees HF)-norm benadeeld. Hiervoor is een eigen gewichtsklasse gewenst /
noodzakelijk. Verzoek daarom om voor voornoemde rassen een eigen gewichtsnorm in te stellen.
* Ook bestaat de indruk, vanuit de praktijkervaring van veehouders, dat deze originele Nederlandse koeienrassen bij een
volledig grasrantsoen, efficiënter met het gras omgaan dan de Holstein Friesians. Dit wordt helaas niet meegenomen en ook
hier is waarschijnlijk een benadeling aan de orde. Ook hier ons nadrukkelijk verzoek om dit in de rekenregels mee te nemen.
We zijn benieuwd hoe onze opmerkingen verwerkt worden.
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VRIJ BESCHIKBARE FRIES ROODBONTE STIEREN

Er zijn nu 12 Fries Roodbonte stieren vrij beschikbaar. Acht ervan zijn via ons te bestellen.
Meer informatie over de stieren is te vinden op onze website: http://roodbontfriesvee.nl/rood-bont-fries-vee/beschikbaarsperma/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,-

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

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

Epke fan’e Slinke (Piet x Klaes) €9,-

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

De Vennen Rodeo (Hessel x Lord 108) € 9,-

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

Sven (Tittenser Grytsen x Doede) KI Kampen Sippevenne Durk (Br Kei x Sj Harm) Kampen

Bernard 30 (Dorus 16 x Dorus 14) € 15,-

Skúster Melis (Walrich Helmer x De V Rodeo) BIO Skúster Marten (Ron 6 x Grietjes Blijdorp)

Info kijk op onze website: www.roodbontfriesvee.nl bij “Beschikbaar sperma”. Daar staat ook het bestelformulier.
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Twee keer per jaar
berekent CRV de
fokwaarden van de stieren.
Wij hebben de Fries
Roodbonte stieren op een
rij gezet. De fokwaarden
zijn omgerekend naar het
gemiddelde van de Fries
Roodbonte stieren. De
volgorde is op basis van
NVI.
Meer detailinformatie van
de betreffende stieren is op
de websites van de
betreffende KI-verenigingen
te vinden en op de website
van CRV www.crv4all.nl de
optie ‘STIERZOEKEN’.
Van Folker 5592 zijn nog
geen productie-fokwaarden
of verwachtingswaarde
bekend, omdat deze stier
uit Frankrijk is
geïmporteerd. Daarom
waarden op “0” gezet.
Geboorte Index en
geboorte gemak zijn op
Nederlandse gegevens
gebaseerd.
Wij hebben ons uiterste
best gedaan om de juiste
gegevens te gebruiken.
Doch aan de inhoud van de
tabel hiernaast kunnen
geen rechten worden
ontleend
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ANNE 4
NL 724675894
geboren: 14-10-2011
fokker: Jan Hoekman,
Haskerhorne.
Goede stier die mooie
melkkoeien laat zien.

DORA 244
NL 463970553
geboren: 21-11-2006
fokker: Jan Hoekman,

Haskerhorne.
Solide gebouwd met een goed
uier, in staat veel melk te geven
Benen 87 p Uier 83 p AV 85 ptn.

DORUS 16

BERNARD 30
NL 756383208 100% Fries Roodbont
Geboortedatum: 02-10-2017
Fokker: Jan Hoekman, Haskerhorne

KI code: 57285
aAa code: 342516
A1A2
Een hele mooie melktypische Fries
Roodbonte stier. Prima ontwikkeld en
mooie sterke rug en goed beenwerk.
Een plaatje om te zien uit een sterke koe
met hoge gehalten aan vet en eiwit.
Een echte outcross stier voor de Fries
Roodbonte veestapel.

NL 675879345
Geboortedatum: 08-08-2014
Fokker: Jan Hoekman,
Haskerhorne.

kalfdatum melk

vet

eiwit dagen lactw

30-01-09

6547 4.26 3.71

330

111

27-06-10

7178 4.53 3.85

300

115

01-06-11

7168 4.27 3.69

274

106

14-05-12

6889 4.53 3.99

291

109

14-05-13

10148 4.05 3.79

364

116

08-08-14

11735 4.72 3.97

523

113

Correcte stier uit een fraaie
moeder met een super uier.

DORUS 14
NL 485270879
geboren: 27-01-2007
fokker: Jan Hoekman.
Mooie sterke stier met veel kracht,
waarvan op het bedrijf een aantal
goed producerende melkkoeien
aanwezig zijn.

BEATRIX 313
NL 765376729
geboren: 02-04-2012
fokker: Jan Hoekman,
Haskerhorne
kalfdatum melk vet

BEATRIX 297

eiwit dagen lactw

12-07-14

6129 4.90 3.40

382

11-09-15

5974 4.79 3.68

284

88
97

31-08-16

7881 4.81 3.63

354

102

02-10-17

6368 4.66 3.61

262

97

24-09-18

6872 4.38 3.68

305

90

NL 524872815
geboren: 09-12-2008
fokker: Jan Hoekman,
Haskerhorne.
Een koe met fraaie FH
kenmerken met een goed
uier en dito benen.
kalfdatum melk vet

eiwit dagen lactw

18-02-11

4717 4.79 3.70

338

83

02-04-12

5830 4.93 3.67

331

89

03-05-13

6181 5.17 3.55

291

94

23-04-14

6380 5.28 3.88

419

85

Info kijk op onze website: www.roodbontfriesvee.nl bij “Beschikbaar sperma”. Daar staat ook het bestelformulier.
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