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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Aanmelden voor nieuwe subsidieronde: 1 -31 maart 2021
De Grote Wiede
Graaskoe gezocht? Die is er al!
Nieuwe stier Jelle 3 beschikbaar: moeder met hele hoge gehalten vet en eiwit
20 jaar oud en toch nog heel vitaal: Tjitske – Hibma 112

VAN DE VOORZITTER

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

Een bijzonder jaar hebben we achter de
rug en we zijn nog lang niet van de
Corona af. We hebben onze
jaarvergadering niet kunnen houden. Als
alternatief hebben we een video
gemaakt van het bedrijf dat we wilden
bezoeken en die is best vaak bekeken.
Een nieuwe trend? Nou nee, niet als het
aan mij ligt. Gewoon weer gewoon bij
elkaar op bedrijfsbezoek is toch het
mooiste.
Een bedrijfsbezoek, keurig op
anderhalve meter, heb ik samen met
Wim Grit gebracht aan de oudste (?) ons
bekende Fries roodbonte koe: Tjitske, ze
is maar liefst 20 jaar geworden en nog
heel vitaal.
Ook bijzonder dat onze Whats-app
groep steeds groter wordt en dat daar
ook vele foto’s worden gedeeld van
onze mooie Rode Friezen. Wil je ook
deelnemen aan deze Whats-app groep,
stuur je telefoonnummer even naar
onze secretaris en je wordt toegevoegd.
En ja, je hebt ook wel eens boeren die
stoppen met koeien houden. We kregen
een bedankbriefje van Thom Dijkstra,
hobbyboer in Itens die met heel veel
plezier zijn koeien hield, maar gezien de
leeftijd was het jammergenoeg niet
meer mogelijk om verder te boeren.
En wij willen ook een bedankje uitdelen!
Aan de vele donateurs die ons al vele
jaren steunen.
En voor de extra giften die we kregen
omdat we ons zo ingezet hebben voor
de subsidieregeling (MZR). Dat hebben
we niet alleen gedaan: samen met de
SZH en de andere zeldzame
koeienrassen is het gelukt.
Eén bijzondere gift wil ik noemen: we
kregen van een boer 1 ‘koejaarpremie’
groot € 150. Heel bijzonder en veel
dank, we doen het met plezier en
allemaal voor het behoud van dit
prachtig mooie koeienras.

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

Durk Durksz, voorzitter

EEN BIJZONDERE VERJAARDAG: 20 JAAR!
Het komt niet zovaak voor: uitgenodigd worden voor een jarige koe. Wij kregen
die uitnodiging wel: Tjitske (officieel Hibma 112) is afgelopen 4 maart 20 jaar oud
geworden. Een fitte en jeugdig uitziende koe, die wel wat grijze wimpers en
haren rond de mond heeft, maar verder een kerngezonde ‘oude dame’. Verderop
in deze nieuwbrief een verslag.
IS DIT DE OUDSTE FRIES ROODBONTE KOE?
HEEFT U EEN NOG OUDERE FRIES ROODBONTE
KOE OP STAL STAAN? LAAT HET ONS WETEN.

SUBSIDIEREGELING MELKGEVENDE ZELDZAME KOEIEN 2021
Van 1 tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk om weer subsidie aan te vragen
voor Melkkoeien van de Zeldzame Rundveerassen (MZR). Deze regeling is van
toepassing op het jaar 2020. 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 31 maart. 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).
Meer info op de websites:
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DE GROTE WIEDE
Van voorzitter Durk Durksz komt op een gegeven moment
het verzoek om weer een bedrijfsreportage te maken voor de
nieuwsbrief. Meestal doet hij dan een paar suggesties, je zou
daar eens naar toe kunnen gaan of daar. Deze keer was ook
De Grote Wiede in Hulshorst bij de kandidaten en die hebben
we gekozen. De datum 21 januari werd al in december
vastgelegd. Naarmate de tijd vorderde werd het spannend,
willen ze ons nog wel ontvangen in deze coronatijd maar het
ging door met gepaste afstand.
Om naar Hulshorst te rijden gaf mij een goed gevoel , want een
stukje jeugdherinnering van mij ligt hier, in de jaren ‘64
en ‘65 togen wij vanuit Friesland op onze fietsen naar Hulshorst om daar de vakanties door te brengen in tentenkampen van de
Y.M.C.A. Maar nu naar de Grote Wiede. Dat staat er op een mooi bord bij de oprit van het bedrijf. In de wandelgangen
ontmoeten we mede eigenaar Arend van Imhoff. Hij vertelt dat ze na vele omzwervingen; o.a. 11 jaar in Canada in de buurt van
Vancouver en ook in Nederland tenslotte zijn geland in Hulshorst. Ze konden op een gegeven moment deze plek met
moerplanten en een gebouw kopen, totaal 1 ha groot. Samen met zijn vrouw Jantien hebben ze dit bedrijf De Grote Wiede
opgebouwd.

Onder het genot van een lekkere kop koffie vertellen Jantien en Arend wat de Grote Wiede is. Misschien is dit verhaal wel meer
een verhaal dat over mensen gaat dan over koeien, zoals u van ons gewend bent. Op de Grote Wiede is overdag plaats voor 25
mensen die wij in onze samenleving mensen noemen met ‘een rugzakje’ Mensen met een beperking of mensen met afstand
tot dearbeidsmarkt. Bij Jantien en Arend kennen ze dit begrip niet,
zij noemen hen hulpboeren. De hulpboeren komen rond 9 uur op
het bedrijf en om 15.30 uur worden ze weer opgehaald. Dit
taxiwerk wordt gedaan met een eigen bus en met de inhuur van
externe vervoersbedrijven. Dit is op zich al een hele planning. De
administratieve rompslomp rond de regelgeving , waar we erg
goed in zijn in ons land, en al het financiële gedoe hebben Jantien
en Arend doen besluiten 2 parttime boekhouders aan te nemen.
Ook wat de P.G.B s betreft heeft dit extra aandacht nodig. Er
werken nog 25 begeleiders om samen met de hulpboeren de
taken te verrichten. Sommige hulpboeren stellen het op prijs dat
ze de hele werkdag een maatje naast zich hebben.
Maar wie zijn Jantien en Arend ? We
hebben toch wel het idee dat veel lezers
van deze nieuwsbrief dit echtpaar
kennen. Ze hebben destijds ook de
excursie meegemaakt die georganiseerd
was naar het bedrijf van de familie van
‘t Riet in Woerdense Verlaat. Arend
heeft een verleden met Friesland waar
hij aan de Praktijkschool de kadercursus
rundveehouderij volgde. En hier
ontstond ook de liefde voor de Friese
Roodbonte koe. Dus toen ze het bedrijf
de Grote Wiede opstarten waren er
dieren nodig. Deze dieren zouden in
dienst gaan staan van de hulpboeren.
Zo hebben we ook een periode in de
veehouderij gekend dat het maaien van
de graslanden in dienst stond van de
beweiding. Maar dit terzijde.
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Het bedrijf werd uitgebreid en er kwam ruimte
voor dieren. Dus togen de van Imhoffjes naar
Friesland om Fries Roodbonte Koeien te kopen.
Ze kennen het bedrijf van Siebe Reitsma en van
Maike Bouma en van Petra Beerda ,en daar werd
in 2007 Cinderella gekocht. Nu zijn er 8 Friese
Roodbonten op de boerderij. En wat schetst onze
verbazing nu gaan er 2 roodbonten weer terug
naar Friesland. Anne Schievink heeft contact
gehad met de familie en 2 koeien gekocht die
interessant zijn voor de Fries Roodbontfokkerij in
Friesland. Het gaat om Anke 132 en Anke 133,
Jantien noemt deze koeien Femke, omdat ze dat
Frieser vindt klinken. Moeder van Anke 132 is
Anke 131 en moeders vader Rutger Heinse.
Moeder van Anke 133 is Antje en de vader is De
Vennen Rodeo.
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De koeien lopen in een potstal en worden verzorgd door de hulpboeren. Ook de andere dieren op de
boerderij worden goed verzorgd door de hulpboeren. Er zijn 120 kippen ,3 toggenburger geiten en een pony.
Een aantal jaren terug konden Jantien en Arend 9 ha land van een buurman kopen en dat hebben
ze gedaan. Ook in deze periode zijn ze een stichting geworden. Gea van Klompenburg is medeondernemer en neemt de
dagelijkse leiding nu op zich. Jantien en Arend functioneren meer
op de achtergrond.
De 9 ha land wordt gebruikt voor voederwinning voor de dieren.
Ook wordt er graan verbouwd, dat o.a dient als veevoer voor
de koeien. Dit graan wordt geplet en gemalen en gevoerd aan
de koeien. Het is dan meel. En over dit meel voeren is Jantien
niet helemaal tevreden . Vroeger werd meel ook aan de koeien
gevoerd maar dan werd het aangelengd met water.
We lopen een rondje over het bedrijventerrein, waar we de
verscheidenheid aan werkprojecten kunnen aanschouwen. Een
grote kas met Ilex, is een vervanger voor de buxus, deze planten
worden geteeld voor de groothandel. In een andere grote folie
kas staan Smaragden, nee niet de edelstenen, deze smaragd
is een conifeer. In een grote werkplaats wordt gerepareerd en hout bewerkt. Ieder wekgebied heeft een begeleider. Zo is de
grote groentetuin met boerenkool, rode kool en spruitkool het domein van een echte tuinman, die bij het gehele tuinseizoen
wordt geholpen door de hulpboeren. Tijdens de rondleiding wordt Jantien dikwijls aangesproken door de hulpboeren. Ze
geeft overal antwoord op. Je voelt dat er hier tussen de hulpboeren en de verzorgers een soort liefdesrelatie is. We lopen
nog even langs onze Friese Roodbonte vriendinnen, bezoeken manager Gea die boven in de mooie kapschuur haar kantoor
heeft. We krijgen eieren van een hulpboer mee en keren met een koffer vol levenswijsheid en een goed gevoel terug naar
Friesland.
Jantien, Arend en Gea bedankt dat we in deze vreemde tijd bij jullie langs mochten komen. Het ga jullie goed.
Tekst: Stef Diever Foto’s: Douwe Leenstra

PROJECT NATUURINCLUSIEVE KOE
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) start met het project “Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve
kringlooplandbouw”. Natuurinclusieve landbouw is het landbouwsysteem voor de toekomst. Centrale vraag is welke
dierkenmerken (fokdoel) en welke rassen een meerwaarde hebben in natuurinclusieve bedrijfssystemen, waarbij behoud van
biodiversiteit een hoofddoel is. Relaties tussen biodiversiteitsindicatoren, bedrijfskenmerken, dierprestaties en
verdienmodellen voor de veehouder worden op bedrijfs-niveau in kaart gebracht. Verzamelde gegevens worden vergeleken
met andere bedrijven en met beschikbare data en literatuur. In het project wordt onderzocht of de beoogde transitie naar
een natuurinclusieve kringlooplandbouw ook kan bijdragen aan het behoud en optimaal gebruik van de van oorsprong
Nederlandse dubbeldoel-rundveerassen.
Verondersteld wordt dat deze robuuste rassen goed tot hun recht komen in extensievere systemen. Kennis en ervaringen
worden uitgewisseld tussen bedrijven in netwerken en studiegroepen. De resultaten van het project dienen als inspiratiebron
voor de gehele rundveehouderijsector, en met de opgedane kennis worden tools ontwikkeld voor ondernemers, die zich
willen richten op de verdere ontwikkeling van hun natuurinclusieve bedrijfssysteem.
Welke bedrijven met (een deel) Fries Roodbonte koeien wil aan dit project meedoen? Stuur een mailtje naar onze
secreataris: secretaris@roodbontfriesvee.nl
DONATEURSBIJDRAGE 2021
Velen hebben de donateurs bijdrage 2021 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.
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EEN BIJZONDERE VERJAARDAG

Dit is Hibma 112 is geboren op 4 maart 2001 in stal Reitsma te
Allingawier. Er waren meer vaarskalveren dan nodig voor de
instandhouding van de veestapel. Dus werden er kalveren
verkocht. Zo belandde Hibma 112 bij de gemeentelijke
kinderboerderij De Merenwijk in Leiden. Ze kreeg daar een
nieuwe, zeer Friese naam en wel Tjitske.
Enkele dagen geleden kregen we bericht van David Brandwijk,
beheerder van de kinderboerderij, dat op 4 maart Tjitskes
verjaardag zou worden gevierd. Een goede reden om naar
Leiden te gaan. Vier maart 2021 om 11.15 uur stonden we
voor de poort van De Merenwijk. Volgens het bordje op het
hek gesloten in verband met de Corona-maatregelen. Voor ons als speciale gasten uit Friesland geopend. David
Brandwijk kwam ons al tegemoet.
Een dame van Unity-TV was haar camera al aan het installeren. Na een
bakje en een inleidend praatje van David op naar de stal. En daar stond de
oude dame in een mooi strohok. Hier en daar wel wat grijze haartjes, maar
verder geen oude uitstraling. Goed in conditie; niet te mager en niet te dik,
maar precies er tussenin.
Naast de mevrouw van Unity-TV was ook de Leidse Krant vertegenwoordigd.
Durk werd, na een praatje van David, geïnterviewd voor TV en krant. Ook
werden de nodige foto’s gemaakt, waarbij Tjitske natuurlijk goed in beeld
moest komen. David gebruikte als lokvoer worteltjes.
Voor we weer vertrokken kregen we nog gebak en een rondleiding over de kinderboerderij. Een veelheid van rassen
van koeien, schapen en geiten. Zelfs Bentheimer varkens. Naast Fries Roodbont waren er ook Blaarkop en
Lakenvelder, beide in zwarte en rode uitvoering. Een echte kinderboerderij om kinderen onder andere te leren waar
ons voedsel vandaan komt. Melk uit de supermarkt komt echt van de koe.
Voor zover wij weten is Tjitske de oudste Fries Roodbonte
koe. Hebt u (of weet u) een oude, of zelfs oudere? Laat het
ons weten.
Deze oude Tjitske kwam vrij onverwachts bij ons in beeld.
Misschien zijn er meer Fries Roodbonten die we niet in
beeld hebben. Voor de instandhouding van het ras -en de
(bio)diversiteit van het ras -is het belangrijk dat alle Fries
roodbonten meedoen. We willen graag alle koeien die
geregistreerd staan als Fries Roodbont (of als Fries Hollands,
rood) weten.
Wim Grit, Winsum, 4-3-‘21

Lees ook wat er in de Leidse “Sleutelstad” gepubliceerd is:
https://sleutelstad.nl/2021/03/04/feestvarken-van-de-dag-koe-tjitske-wordt-20-jaar/
en de video van Unity Tv:
https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/feest-op-boerderij-merenwijk:-koe-tjitiske-is-twintig-jaar
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Gezocht? Maar die hoeven we niet meer te fokken! Die is er al: De Fries Roodbonte koe .
Zij beleeft op dit moment een revival en deze hernieuwde belangstelling is terecht. Het is, zoals de houders van deze mooie
koe wel weten, een koe die uitstekend past op bedrijven met een sobere bedrijfsvoering. Zij past goed op de boer en op
zichzelf: een goede benutting van het wat gras, in combinatie met een hoge gezondheid (heel weinig gezondheidskosten) en
een uitstekend voerrendement. Met een vruchtbaarheid waar je U tegen zegt. De boer heeft er jarenlang plezier van. En,
ook niet onbelangrijk, een hele prettige koe om mee te werken, van te genieten zou ik zeggen.
"Er ligt nog geen koe op de tekentafel". Nee dat hoeft
ook niet. Kijk naar wat onze voorouders in de loop van
de eeuwen hier in Nederland gefokt hebben.
De originele Nederlandse koeienrassen zijn ‘ontwikkeld'
voor de Nederlandse omstandigheden. Ja, met de
komst van de kunstmest, de maisteelt én het krachtvoer
uit het buitenland is de Holstein koe naar Nederland
gekomen. Die wist en weet daar wel raad mee. Naar
de toekomst toe zal dit veranderen. De kunstmest
(wordt gemaakt met heel veel fossiele brandstof) zal
naar de achtergrond verdwijnen, met als gevolg een
wat lagere grasopbrengst, met ietwat lagere
voederwaarde. Voeg daarbij de verminderde import
van krachtvoedergrondstoffen vanuit de hele wereld
(nu al de eis van 65% eiwit van eigen land) en zie
dat is ‘voer' voor de originele Nederlandse
koeienrassen. De Fries Roodbonte koe is daar een
schoolvoorbeeld van.
Foto: Anne van der Wal
Dus ga vooral door met zoeken en neem deze mooie toppers van de toekomst mee in het onderzoek.
Wil je niet wachten op dat onderzoek: Kies dan nu al voor de Fries Roodbonte Koe.
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JELLE 3: EEN POTENTIELE TOPSTIER: PAST GOED BIJ UW FRIES ROODBONTE KOE

Met trots kunnen wij u de stier JELLE 3 presenteren. Jelle 3 is een zoon van De
Vennen Rodeo. De Vennen Rodeo is een stier die binnen de populatie van de
Fries Roodbonten 75 INET hoger scoort dan gemiddeld en 412 kg melk meer
scoort. Moeder Jeltje 250 is een koe die op het bedrijf van Reinder van der Lei
het goed doet in de overwegend Holstein veestapel. Een koe waar de dierenarts
weinig aan verdient, altijd bij de eerste keer drachtig is én bijzonder HOGE
gehalten aan vet en eiwit heeft: 5.36% vet en 3.90% eiwit. Haar moeder
(is ook nog op het bedrijf aanwezig) heeft ook al geweldig mooie gehalten.
Een stier die een puik uiterlijk combineert met een mooie afstamming: te bestellen via onze website:
https://roodbontfriesvee.nl/rood-bont-fries-vee/beschikbaar-sperma/vrij-verkrijgbare-stieren/ € 12,- per dosis.
Van het bedrijf van Reinder van der Lei is ook een video gemaakt:
https://youtu.be/mXFt75s0aeQ (Fries ingesproken)
https://youtu.be/1U6obSjCruo (Nederlands ingesproken).

DOEZUMER ZET BLOTE VROUW IN OM FRIES ROODBONTE KOE TE PROMOTEN

Herman van Vliet uit Doezum heeft op een unieke wijze de Fries Roodbonte koe
gepromoot. Dat is ook wel nodig want het Fries Roodbonte Vee is het zeldzaamste
koeienras van Nederland. Er zijn niet meer dan ruim 780 koeien van dit originele
Nederlandse koeienras over in Nederland. Door de inkruising van de Holstein Friesian
uit Amerika vanaf de 70'er jaren van de vorige eeuw, zijn de originele Nederlandse
koeienrassen bijna verdwenen. Zo ook de Fries Roodbonte koe. Maar het aantal
koeien stijgt de laatste jaren weer. Er is een toenemende belangstelling voor deze
koeien. Herman van Vliet van Lekkeretrek.nl heeft een beetje ondeugende poster
gemaakt om deze koeien weer onder de aandacht te brengen.
De eerste exemplaren werden aangeboden aan de familie Woldring in Haren (met
ruim 160 Fries Roodbonte Koeien) en Durk Durksz (voorzitter van de St. Roodbont
Fries vee). De Streekkrant heeft er een mooi artikel over gepubliceerd:
https://destreekkrant.nu/friese-roodbonte-koe-is-de-koe-van-de-toekomst/
Sandra en Harold Woldring hebben veel Fries Roodbonte koeien, ruim 160 in totaal. Woldring roemt de koeien om
hun lange levensduur: "Ze worden gemakkelijk en gezond oud. Geven misschien niet het meeste melk, maar het
zijn sterke koeien, waar je bijna geen dierenartskosten aan hebt. Kunnen met een eenvoudig rantsoen toe, doen
het uitstekend op volop gras. Wij strooien heel weinig kunstmest en de koeien krijgen niet veel krachtvoer en deze
sterke koeien doen het er prima op."
Durk Durksz geeft aan dat in een toekomst, waar geen aardgas meer gebruikt wordt voor de verwarming van onze
huizen (doelstelling 2050 regering) er dan ook geen aardgas meer gebruikt wordt voor de productie van kunstmest.
Geen, of veel minder, kunstmest betekent een andere grasgroei, maar ook een veel gevarieerder grasland. En dat
de huidige Holstein koe daar maar slecht mee om kan gaan. En de originele Nederlandse koeienrassen zijn daar
honderden jaren op gefokt. Dus is dat ook weer de koe van de toekomst! En de huidige stieren die we inzetten, zijn
stieren uit koefamilies die bewezen hebben nu eigenlijk al koe van de toekomst te zijn.
De poster is verkrijgbaar op de website www.lekkeretrek.nl
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/744054/Doezumer-zet-blote-vrouw-in-om-Fries-Roodbonte-koe-te-promoten
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Info kijk op onze website: www.roodbontfriesvee.nl bij “Beschikbaar sperma”. Daar staat ook het bestelformulier.

