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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Subsidieregeling Zeldzame Melkgevende Runderen
Excursie naar bedrijf van Reinder van der Leij 26 sept: opgave kan nu al!
Bedrijf in beeld: Mts. Bouma in Skuzum
Sperma Fries Roodbonten ook verkrijgbaar bij CVR, KI Kampen en Bio-KI
Donateur worden.
Deelname aan de FriesRoodbonte WhatsApp groep.
EXCURSIE ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020
IJs en weder dienende gaan we zaterdag 26 september 2020 op excursie naar het
bedrijf van Reinder van der Leij in Ureterp. Reinder heeft roodbonte koeien,
ingekruist met Holstein, maar altijd een paar Fries Roodbonte koeien erbij
gehouden. Deze koeien, allemaal Jeltjes, zijn gebleven en doen het goed. Zo goed
dat hij er meer van wil fokken en houden. Waarom?
Komt u zaterdag 26 september a.s. naar Ureterp, 10.00 uur.
Bûtewei 12, 9247 WL Ureterp.
Na afloop is er een lunch en ‘s middags een presentatie over de toekomst van de
Fries Roodbonte koe door Roelof Jacobi.
Kosten € 15,- pp.
Opgave op secretaris@roodbontfriesvee.nl.
(natuurlijk Corona proef én als het vanwege de ‘Corona' toegestaan is.)
SUBSIDIEREGELING MELKGEVENDE ZELDZAME KOEIEN
Van 1 tot en met 30 september 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen
voor Melkkoeien van de Zeldzame Rundveerassen. Deze regeling die nu eind deze
zomer opengaat, is van toepassing op het jaar 2019. Begin 2021 zal voor 2020
subsidie kunnen worden aangevraagd. Deze regeling geldt voor melkgevende
koeien van de zeldzame rassen: Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbont),
Groninger blaarkop, Lakenvelder, Roodbont Fries vee.
Belangrijk voor de veehouders is dat zij zelf de aanvraag moeten indienen via
mijn.rvo.nl in de periode van 1 t/m 30 september. Om dit te kunnen doen is het
goed om vooraf te controleren of al je dieren al correct gevlagd zijn als ‘Zeldzaam
Huisdier' in het I&R systeem, dit kan via het Paraplubestand. Daarnaast stelt RVO
op hun website dat voor de aanvraag ook minimaal een 2+ eHerkenning nodig
heeft.
Alle voorwaarden op een rij en uitleg over het
aanvragen van MZR subsidie is duidelijk
omschreven op de website van RVO.
Belangrijk is dat de koeien van de zeldzame r
assen geregistreerd staan in het "
Paraplubestand". LET WEL: Fries Roodbont
Staat niet specifiek genoemd in de RVO-regeling: wel Fries Hollands wel (= voor
zowel zwart als rood).

VAN DE VOORZITTER
De subsidieregeling voor melkgevende
koeien van de zeldzame koeienrassen is
open van 1 tot en met 30 september
2020. Deze regeling is gekomen als
compensatie voor de fosfaatregeling die
door het ministerie van LNV ingesteld
werd en die erg nadelig uitpakte voor de
koeien van de zeldzame rassen. We
hebben met succes bij de politiek
aangeklopt en mede dankzij een motie
van de ChristenUnie is er een premie
gekomen van € 150,- per aanwezige
melkgevende koe. Voorwaarde voor het
aanvragen van de subsidie is dat de
koeien in het paraplubestand
opgenomen moeten zijn. Velen van u
hebben inmiddels een brief van RVO
ontvangen over deze subsidie.
En dan kunnen we ook niet om de
boerenprotesten heen. Het lijkt dat de
eiwitmaatregel hét item is, al denk ik dat
er meer aan de hand is. Maar er is de
afgelopen jaren zoveel op de boeren
afgekomen, (te) veel regels, te weinig
voor de producten, maar vooral geen
consistent beleid. De overheid zal nu
eindelijk eens een duidelijke en
gedragen visie voor de lange termijn
(2040-50) neer moeten zetten, dan
komt er rust. Nou waarschijnlijk niet
direct, want niet iedereen zal het er mee
eens zijn. Mijn voorspelling is dat de
originele Nederlandse koeienrassen,
zoals de Fries Roodbonte koe prima past
in het plaatje van de toekomst. Een
plaatje van een koe, dat hebben we
nodig: robuust, sober, weinig dierenarts
kosten, passend bij een (volop) gras(kuil)
rantsoen.

https://szh.nl/artikelen/nieuws/subsidie-mzr/

We kunnen ook nu weer een aantal
nieuwe houders van Fries Roodbonte
koeien verwelkomen. Daar zijn we heel
blij mee. Als je een koe/kalf verkoopt
dan horen we dat graag, zo kunnen we
ons adressenbestand actueel houden.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/melkvee-vanzeldzame-runderrassen

Durk Durksz, voorzitter

Meer info op de websites:
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HOUD DE MOED ERIN
Toen ik begin mei op een prachtige dag richting Makkum reed speelde het volgende liedje door mijn hoofd: “ ‘k Wol hjoed myn
dreamen dreame, pronkjende greiden , de bûnte kij , de Fryske Marren , it Fryske Hynder, o Fryslan ik hear bij dy. Gjin wolkje
oan de loft, dit wurdt een moaie dei. De sinne strielt my ta, ik fiel my o sa frij.”In Makkum aangekomen richting Idsegahuizen in
het Fries Skuzum . In Skuzum hebben ze geen dak boven hun hoofd. Skuzum met een dakje boven de u zou uit gesproken
worden als Skoezum, maar nu is het Skuzum. Die Friezen
ook altijd. Door het karakterustieke dorpje rij ik naar de
boerderij van Frank en Maike Bouma. Douwe is al
gearriveerd en we begroeten elkaar op afstand op het erf
i.v.m. het coronavirus. Het doet me denken aan het
voorjaar van 2001 toen plotseling het mond- en
klauwzeervirus naar Friesland ‘overwaaide’. Melk- en
voerwagens moesten op de boerenerven ontsmet
worden . Geen fietselfstedentocht en ook dit jaar geen
fietselfstedentocht.
Op deze prachtige voorjaarsdag gaan we met Maike het
veld in. Frank gaat ander werk doen. Vergezeld van
fototoestel , schrijfmap en de hond wandelen we naar
de koeien. Maike vertelt rustig over het wel en wee van de koeien. Haar hoofd is een groot almanak.
Als een koe even mee wil praten zegt ze dat is Aukje 63 een Sven uit een Gerben. Zo weet Maike van alle koeien de namen en
ook de namen van de vader en de moeder en de naam van moeder’s vader. Ze heeft dus de gehele afstamming van de koeien
in haar hoofd. Je kunt aan de koeien merken dat ze liefdevol behandeld worden. Ze zijn erg mak . Ze komen gezellig om ons
heen staan en zouden het liefst meeschrijven. Maike vertelt dat driekwart van de veestapel zuiver Fries-Hollands rood of FriesHollands zwart is. Een kwart is onzuiver . Op de achtergrond horen we een grutto. Dan blijven we bij een koe staan waar Maike
erg trots op is, dit is Maaike 95 de moeder van Skuster Melis, een mooie koe met een melkproductie van 7000 kg op jaarbasis.
Dan wordt mij de vraag gesteld of ik ook iets bijzonders aan de koeien zie. Op de foto’s die in deze reportage zijn verwerkt zou
u zich ook de vraag kunnen stellen , wat ontbreekt er aan deze koeien. Juist, ze hebben geen oormerken. De gele flappen
ontbreken. Op grond van gewetensbezwaren heeft familie Bouma het klaar gekregen dat ze hun koeien en kalveren niet te
hoeven voorzien van oormerken. Daar staat tegenover dat ze de koeien van twee kanten moeten fotograferen . Komt ieder
jaar de A.I D. een controlebeurt uitvoeren door o.a. van een aantal dieren haarmonsters te nemen.
Ondertussen ruikt de lente als nooit te voren . Vergeten bloemengeuren brengen me terug naar mijn jeugd, toen dit een
normaal beeld was. Het lijken wel alpenweiden , maar daar zullen ze wel geen boterbloemen, madeliefjes, koekoeksbloemen,
klavers , weegbree en zuring hebben. Daartussen groeit voldoende gras om de koeienmagen te vullen. Een sterke zode met
een taaie vrucht is het resultaat . Je kunt de koeien horen eten. Maike vertelt nog dat ze van een Duitse genenbank engels raai
hebben gestoken om daar mee aan de slag te gaan. En als je geen kunstmest strooit krijg je vanzelf deze biodiversiteit zo die er
nu is. En Maike en Frank hebben een sterke zode nodig die het vee en de machines kunnen dragen , want onder de zode is het
een veenoord , dus daar zak je zo doorheen. Het is een polder die droog gepompt is. Om de polder ligt een dijk , dit is de
waterkering van de Skuzumer Opfeart,
achter deze dijk ligt de vruchtbare grond.
Overstromingen van de voormalige
Zuiderzee brachten slib mee hetgeen
zorgt voor een vruchtbare bovenlaag .
Vanuit het weiland zien we zonnepanelen
op gedeelten van de bedrijfsgebouwen
en een windmolen. De liefde voor de
windmolens heeft Maike meegekregen
uit haar vorige werkperiode toen ze als
adviseur voor windenergie de boer
opging.
Daar kwam verandering in toe ze de
mogelijkheid kreeg om met heit Hessel
Bouma in maatschap te gaan . Hessel
is een voor de F.H fokkers beslist geen
onbekende.
Maaike 95, (V: De Vennen Rodeo), moeder van Skuster Melis (V; Walrich Helmer)
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Hij is van begin jaren ‘90 tot 2013 secretaris geweest
van de Fries-Roodbont fokkers. Dank daarvoor. Maike
vertelt dat haar vader begin jaren 70 met de aankoop van 2 Friese
stieren Knilles en Teade van Omke Durk met de FH fokkerij is begonnen.
Het doel was zwart en rood te mengen, zodat er een natuurlijke groep
van 25% roodbont zou komen. In de jaren ‘70 was het bedrijf nog
gangbaar. In 1980 is het bedrijf biologisch geworden, eerst vijf jaar
biodyn en daarna Demeter gekwalificeerd met een Skal keurmerk. We
drinken een kop thee tussen opkomende frambozen planten. Maike
verteld dat ze Frank heeft ontmoet en nu al vele jaren haar
levenspartner is. Samen runnen ze het bedrijf. Maike melkt ’s morgens
de 60 koeien die in een zij –aan zij melkstal worden gemolken.
(melkstellen aansluiten door de achterpoten) . De koeien produceren
gemiddeld 5800 kg melk. Hoogproductieve koeien krijgen maximaal 5 kg
biologische brok, de anderen maximaal 4 kg in de melkpiek.

De gekleurde landerijen liggen rond de boerderij.
We steken de weg over die naar Allingawier leidt. Sinds het
programma “Boer zoekt vrouw weten 3 miljoen Nederlanders
waar Allingawier ligt. Het perceel dat we bewandelen herbergt
wederom bijzondere planten. Langs de greppelkant wijst
Maike ons op de Spaanse ruiter een zeldzame plant die alleen
op stikstof-arme grond wil groeien. In het perceel loopt
een aantal drachtige koeien en een paar jonge dieren die
Grietje Blijdorp in de afstamming hebben. We wandelen terug
met een tas vol informatie en de tas zou makkelijk uit kunnen
groeien tot een grote koffer, want Maike heeft nog wel een
mening over de vogelonderzoekers, politiek , wet- en
regelgeving. Verder heeft ze kennis van de erfelijkheid. Ze zou nog graag een muiskleurige koe fokken. Dan moet ze aan de
slag met dominant en recessief, heteroses en de allelen.
Maike,Frank en kinderen bedankt dat we bij jullie op het bedrijf mochten komen en het ga jullie goed.
Douwe Leenstra en Stef Diever.
TE FRIES ROODBONTE STIEREN NU OOK
TE KOOP GEVRAAGD! TE KOOP AANGEBODEN! (OOK VOOR KOEIEN DIE TE WEINIG
PRODUCEREN MAAR WEL GEZOND ZIJN IS ER VAAK WEL VRAAG)
BIJ CRV EN KI KAMPEN EN BIO-KI.
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 webpagina “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 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 2020
Velen hebben de donateurs bijdrage 2020 al
overgemaakt. 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 NL69RABO0131684655,
tav St. Behoud Roodbont Fries Vee,
vermeld uw naam en adres.

Roodbont Fries Vee

Sperma van Fries Roodbonte stieren is bij
ons te koop. (klik hier voor de bestelpagina
http://roodbontfriesvee.nl/rood-bont-friesvee/beschikbaar-sperma/vrij-verkrijgbarestieren/ ).
Ook CRV, KI Kampen en de BIO-KI hebben
rietjes van een aantal deze mooie stieren
beschikbaar. Vraag uw inseminator er naar.
Let wel: vaak is het sperma centraal
opgeslagen en moet het vooraf
gereserveerd worden, zodat u inseminator
de rietjes op het juiste tijdstip in het vat
heeft.

WHATSAPP – GROEP HOUDERS FRIES ROODBONTEN
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Een greep uit de stieren uit de Genenbank. Sperma uitsluitend beschikbaar via onze stichting.
Belangstelling: mail naar secretariaat@roodbontfriesvee.nl. Op de website staan meer stieren.
M147 Ron 6
NL 749303725
KI code 83094 geb: 23-02-2012
% F bloed: 87 % Uit ‘Vondeling’-stam
V: Hindrik 2 fan Donkerbroek (V: Jet Helmer)
M: Ronnie 29 (V: Walrich Marco)
2008 2.01 4308 4.71 3.36 290 111
2009 3.00 4554 4.89 3.79 310 107
2010 3.11 5899 4.58 3.53 317 117
2011 4.11 5433 4.73 3.49 278 114

M84 Roosje van Bijdorp 11
NL 211088349
KI code 80247 geb. 26-10-1997
% F bloed: 0%
V: Rogeer 60 (V: Rogeer 40)
M: Roosje 88 (V:Alex 590)
1992 2.02
1993 3.01
1995 5.01
1996 6.01

5948 4.49 3.49 303 107
7314 4.52 3.45 288 113
8553 4.57 3.50 314 125
7321 4.41 3.66 360 106

M64 Lord 116
NL116412513
KI code 501733 geb. 04-04-1994
% F bloed: 0 %
V: Lord 100 RF (V: Lord 70)
M: Gratama Janke 46 (V: Vd Wijzend 51)
1990 2.06 8689 4.74 3.80 455 96
1992 3.11 8435 4.80 3.80 359 93
1993 5.00 7417 4.75 3.85 310 93

M 59 MARCO
NL**914R
KI code 46024 geb. 26-02-1977
% F bloed: 100 %, Uit ‘Vondeling’-stam
V: Koudumer Dorus (V: Doede vd Hinde)
M: Joukje 62 (V Jet Siebe)
1980 6.03 6774 4.73 3.68 359
1981 7.05 7234 5.09 3.68 345
1982 8.08 7990 5.19 3.65 360

M82 Walrich Teade 1
NL 177788754
KI code 80217 geb. 12-07-1997
% F bloed: 100 % Uit ‘Vondeling’-stam
V: Jet Teade (V: Jet Gelf)
M: Sjoerdje 8 (V:Bertus M37)
1991 5.02 6502 4.55 3.47 366 89
1994 8.04 6710 4.53 3.44 323 95
1995 9.05 5987 4.76 3.61 315 87
1996 10.05 6542 4.55 3.37 337 82

Fokker: Mts. Engwerda-Keurentjes,
Tytsjerk
exterieur: Evenredig gebouwde stier,
met voldoende breedte met voldoende
hoogtemaat. Stier heeft hetzelfde type
als zijn moeder.
Aantal lactaties moeder: 4
Foto: Ronnie 29 moeder van Ron 6
(geen foto van de stier beschikbaar)

Fokker: Gebr. van Winden, Pijnacker
Sterke, goed bespierde stier met beste
hoogtemaat. Kon even gerekter. Goed
typische stier. Gelijnd en gesloten.
Benen droog en iets fijn. Kleur best.
Keuring FHRS: febr. 2000: 146 cm.8483-85-AV 84. Fokprogramma-kalf 1996
Aantal lactaties moeder: 6

Fokker: Tj. De Groot Holwerd
Geen eigen beoordeling.
Gegevens via NRS:
NVI -31 INET -194 Levensduur -47
Uiergezondheid 105 Vruchtbaarheid
103 Uier 101 Beenwerk 99 Geboorteindex 100
Aantal lactaties moeder: 3

Fokker: R. Modderman Rohel
Beoordeling FRS:
B B B B- B+ AV B 76 pnt
132 cm.
Aantal lactaties moeder: 7

Fokker: Mts. Poppinga, Beetsterzwaag
exterieur op 9/18/1998: Normale tot
krappe ontwikkeling. Diepe ribben.
Bovenbouw iets zwak. Benen best.
Kleur best.
overige info: Tweeling met stierkalf.
Fokprogramma-kalf 1996
Aantal lactaties moeder: 9

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