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IN DEZE NIEUWSBRIEF …

VAN DE VOORZITTER

Jaarvergadering: wordt zomer 2017 combineerd met een bedrijfsbezoek
Nieuwe stieren beschikbaar: FOLKER 5529 en SIPPENVENNE DURK
Jonge boeren houden van Fries Roodbonte koeien
Een missie
Slagerij Veldman vraagt koeien voor slacht: Fries Roodbont op de menukaart
Lekkerij Trek: Hamburgers van Fries Roodbont gaat erin als ...
JAARVERGADERING: ZOMER 2017 MET BEDRIJFSBEZOEK
De jaarvergadering willen we in de zomer van 2017 combineren met een
bedrijfsbezoek. Er zal in januari dus geen jaarvergadering gehouden worden. De
combinatie van jaarvergadering met een bedrijfsbezoek is in het verleden altijd
een succes geweest. In 2017 willen we dit in het weideseizoen organiseren. U
krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
NIEUWE STIEREN BESCHIKBAAR

Er zijn een aantal nieuwe Fries Roodbonte stieren beschikbaar. Na Sven en
Rivelino 533, zijn de stieren Folker 5592 en Sippenvenne Durk nu beschikbaar.
Elders in deze nieuwsbrief meer info over deze mooie stieren. We zijn verheugd
dat er meer en meer belangstelling is voor het Fries Roodbonte Vee

JONGE BOEREN HOUDEN VAN FRIES ROODBONT

Een mooie ontwikkeling kunnen we het noemen: Er komt meer en meer
belangstelling voor de Fries Roodbonte koe. Ook bij jonge boeren is de FH en de
Fries Roodbonte koe in beeld. Zo melkt Buurvrouw Durkje een aantal Fries
Roodbonte koeien. Zij maakt er lekkere kaas, diverse smaken yoghurt en
chocolademelk van. In de nieuwe Oogst stond onlangs een artikel over
Buurvrouw Durkje. Op onze website is het artikel te lezen.

Het gaat goed met de Fries Roodbonten.
Veel aandacht in de pers en op Twitter
en Facebook komt ze regelmatig voorbij.
We zien meer en meer aandacht van
jonge boeren voor deze mooie en sterke
en duurzame koe. Dat doet ons goed,
maar wat belangrijker is, dat hiermee
het Fries Roodbonte koeienras versterkt
wordt.
Ook zien we toenemende belangstelling
van de KI-verenigingen. Zo heeft KIKampen na Sven nu een tweede Friese
Rode FH stier ingezet: Sippevenne Durk.
Een mooie ontwikkeling. Zelf hebben we
ook een nieuwe stier ingezet: Folker
5592. Van Folker is informatie bijgevoegd.
De verkoop van vlees van Fries
Roodbont aan restaurants loopt goed. Er
is op dit moment meer vraag dan
aanbod van koeien. Een oproep dan ook
om de uitstoot koeien aan slagerij
Veldman aan te bieden. Zo kunnen we
zorgen voor een meerprijs én tevreden
klanten. Verderop meer info.
Namens het bestuur wens ik u allen een
geweldig mooi 2017 toe.
Durk Durksz

FRIES ROODBONT OP DE MENUKAART

Vlees van onze Fries Roodbonte koe staat steeds vaker op de
menukaart. Rispens State in IJlst en slagerij Veldman in Joure
leveren vlees aan diverse restaurants in Friesland. Zo is een
lekkere rundercarpaccio te proeven bij Bistro Fred in Joure
en kunt u bij Restaurant De Oorsprong in St. Nicolaasga een
heerlijk stuk vlees van de Fries Roodbonte op uw bord
krijgen. In IJlst staat in de Drylster Stoof vlees van de Fries
Roodbonte op de menukaart. Verderop in de nieuwsbrief
een interview met chef-kok Fred van Bistro Fred in Joure.
PINKEN OP DAIRY CAMPUS GEINSEMINEERD

Dairy Campus heeft 9 Fries Roodbonte pinken. Ze zijn nu op een leeftijd dat ze geïnsemineerd kunnen worden. Deze pinken
komen uit het ET-programma wat we in 2014 gestart zijn. Onze foktechnische commissie heeft mooie stieren uitgezocht bij
deze dieren. De volgende stieren zijn daarbij geselecteerd: Folker 5592, Roosje van Blijdorp 9, Roosje van Blijdorp 11, Julius en
Broekster Kei. We zien uit naar deze nakomelingen.
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EEN MISSIE
Wereldwijd zijn er vele tientallen koeienrassen te vinden, allemaal met hun eigen kenmerken. Europees zijn het
minder. Bekende Europese rassen zijn de Jersey, het Schotse rund Aberdeen Agnes, de Blonde d’Aquitaine uit
Frankrijk en de Brown Swiss uit Zwitserland. Het kleinste Europese ras is de Dexter, deze koe kun je wanneer je een grote tuin
hebt hierin laten grazen. Daarnaast hebben we nog het Fleckvieh, Heckrunderen, Montbéliarde en noem maar op. We gaan
naar Nederland, typisch Nederlandse rassen zijn de Blaarkoppen, Lakenvelders, M.R.IJ. (Maas- Rijn- en IJselvee), Brandrode,
Witrik. Friese koeienrassen zijn Fries-Hollands zwartbont en de Friese Roodbonten. Over de geschiedenis van de Friese
Roodbonten hoef ik niet te schrijven dat doet de heer Strikwerda wel.
De fokkers van de Friese Roodbonten bevinden zich verspreid door de hele
provincie en zelfs buiten Friesland. Een mooie koppel van dit ras vinden we
in IJlst op het bedrijf van Petra en Gosse Beerda. Gefokt in een potstal, waar
de dieren een prachtige winterperiode achter de rug hebben mogen. De
moederkoeien met hun kroost genieten in het voorjaar weer van alles wat
groeit en bloeit in de Ruterpolder. De Ruterpolder is een begrip in IJlst en
omgeving . Deze polder gelegen achter de boerderij op Uilenburg biedt een
prachtig toneel van grassen en bloemen en zingende toneelspelers, zo daar
zijn de kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs, de hazen doen als
figuranten mee in deze natuurlijke voorstelling. Een groot plas-dras gebied,
aangelegd door familie Beerda, is een oase voor deze dieren.
Het waterpeil wordt door een pomp op peil gehouden die op haar beurt weer van
stroom wordt voorzien door een zonnepaneel. In zijn boek De Oerpolder beschrijft
Hijlke Speerstra ook de Ruterpolder. Skûtsjes die rond 1900 door de provincie voeren
met veengrond losten deze modder ook in de Ruterpolder om het organische stof
gehalte van deze zware grond op te krikken. De bewerkbaarheid werd hierdoor
verbeterd. Een beeld dat we tegenwoordig terug zien. Vooral akkerbouwers in de
Noord-Oost polder voeren tegenwoordig een soort van potgrond aan om het microorganisme in hun grond op peil te houden.
Petra is in 2004 met haar missie begonnen om een impuls te geven aan de FriesRoodbontfokkerij. Ze kocht met haar man een mooie boerderij op Uilenburg 56 te IJlst, genaamd Rispens-State.
Er werd een nieuwe potstal gebouwd. Friese Roodbonte koeien werden met hulp van wijlen de heer Zwaagstra rondom in de
provincie gekocht en zelfs daarbuiten. De Ruterpolder werd op ambachtelijke wijze gezuiverd van distels en ridderzuring. De
greppels werden een paar jaar geleden nagekeken. Het slootwaterpeil op een hoogte, zodat dit geriefelijk is voor watervogels,
de groei van waterplanten en een rijke groei van slootkantflora. Dat alles zorgt weer voor vliegjes en kevers wat op haar beurt
weer voeding is voor de vogels. Een wandelpad door de polder maakt het mogelijk dat ook stad bewoners en gasten van IJlst dit
prachtige gebied kunnen bezoeken. Gadegeslagen door een prachtige kudde Fries Roodbonte koeien is dit een ervaring om
nooit te vergeten.
Vijftig dieren lopen in de stal van Petra. Oudere koeien voor de fokkerij. Jonge koeien , zeg maar pinken ook voor de aanwas
maar ook voor de handel. De doelstelling van Petra is om de koeien weer te laten integreren bij de reguliere melkveehouders.
Dit is wel wat een moeizaam proces. De meeste dieren die verkocht worden voor “het leven” komen terecht bij eveneens
Roodbontfokkers en hobbyisten, alhoewel op de Dairy Campus onderzocht wordt wat een toegevoegde waarde kan zijn op
veehouderijbedrijven van deze dubbeldoelkoeien.
De inspanningen van Petra hebben wel vruchten afgeworpen. In 2004 , toen de
start met het bedrijf werd gemaakt waren er ongeveer nog 300 Friese-Roodbonte
koeien, dat zijn er nu, mede ook door inspanningen van andere fans van Fries
Roodbont verdubbeld. Petra, die in de beginjaren van haar boerenbestaan ook
nog dierenarts was , is nu naar alle tevredenheid ‘full-time’ boer. Even terug naar
de potstal. De stal kan verdeeld worden in 4 vakken. Dat is erg gemakkelijk. De
stier kan met een aantal ossen in een apart vak. Koeien die moeten afkalven
kunnen in een apart vak. Het zo genaamde afkalfvak. Hetgeen moeder en kalf ten
goede komt. Er zijn dit voorjaar 26 kalfjes geboren , dat belooft dus weer wat
goeds te worden voor de Fries Roodbontfokkerij.
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De stierkalveren worden sinds 2014 gecastreerd. Dit zorgt voor meer rust en voor het plannen van de
groepen in de wei is het veel gemakkelijker. Als de ossen of koeien ( niet geschikt voor de fokkerij) genoeg
vlees op de botten hebben, gaan ze naar de ambachtelijke slager Menno Hoekstra in Dokkum. Het luxe
vlees wordt verkocht aan een aantal restaurants in Friesland. Het overige vlees, ook van prima kwaliteit,
wordt verkocht in pakketten of op verzoek wat men graag wil. De koeien van Petra hebben allemaal mooie
namen, om een paar te noemen Durkje’s, Janna’s, Hester’s, Aaltje’s en Taltje’s . En deze vriendinnen
hebben een geweldig goed leven op Rispens-State. Ze slapen op een bed van stro. Eten, drinken en weer
slapen of rusten. Het zal wel rusten zijn want een koe slaapt maar 20 minuten in een etmaal. Het strobed
wordt iedere dag ververst met een laagje stro uit de Groninger Ommelanden. Als de koeien in april naar
buiten gaan zit de pot vol. De pot wordt in eind juni –begin juli leeg gemaakt als de eerste snee van het land
is. Er wordt laat gemaaid zodat de vogels eerst hun eieren kunnen uitbroeden en hun jongen groot kunnen
brengen. De potstal wordt leeggereden door loonberijf Brandsma uit Wolsum. De andere werkzaamheden
worden door Petra in eigen beheer gedaan.
Zo daar zijn maaien , schudden en wiersen. Een mooie John-Deere trekker zorgt voor veel
comfort om deze werkzaamheden in de zomer uit te voeren. Het gras dat gemaaid en geoogst
wordt, is van goede kwaliteit. De balen die geperst worden, hebben een droge-stof-gehalte van
60 % en zijn met een smakelijk structuur een rijk voedsel voor koeien en jongvee. Dat de koeien
dit voer op prijs stellen kun je zien aan de dieren. Ze zijn goed bevleesd, hebben een mooie kleur
en een goede vacht. De koeien met hun kalveren in de voorjaars wei is een adembenemend
schouwspel.
Dit schouwspel kan je als mens een goed gevoel geven. Goed zorgen voor de dieren. Goed
zorgen voor de natuur. Goed zorgen voor de aarde. Als je zo als rentmeester van de aarde
fungeert, dan is je missie geslaagd. Om dit uit te dragen in lengte van jaren willen we je alle
goeds toe wensen.
Douwe en Stef.
FOLKER 5592. Nieuwe Fries Roodbonte stier.
F Folker 5592 is nu beschikbaar. Deze mooie donkerrode stier komt van het Franse fokbedrijf van Jan Fokker. Fokker heeft
sinds zijn vertrek uit Nederland naar Frankrijk uitsluitend met eigen stieren gefokt. De foklijnen stammen allemaal af van
Jupiter 98, 128 en 163 en van Kastanje Frans 101. Jan Fokker heeft een hele sobere bedrijfsvoering en voert weinig
krachtvoer. Gemiddeld slechts 900 kg krachtvoer en krachtvoerachtigen per koe per jaar. En heeft
bijzonder weinig dierenartskosten. Een veestapel van rond de 200 harde melkkoeien, die
het uitstekend doen op zijn bedrijf met veel weidegang.
FOLKER 5592 is een goed ontwikkelde stier, goed bespierd en heeft sterke
benen en klauwen. Geboren: 26-10-2012. KI code: 57238
aAa code: 543612. Gekeurd in NL: 85-86-86-86 AV
142 cm op 3 jarige leeftijd. Fokker heeft nu 20 dochters van FOLKER 5592 op zijn bedrijf.
Moeder Nicolien 35 heeft in 4 lactaties 28917 kg melk geproduceerd,
met 4,73% vet en 3,55% eiwit.
Meer info op: http://roodbontfriesvee.nl/rood-bont-fries-vee/actueel/nieuws/28/
(i.v.m. administratieve onduidelijkeheid mbt DNA registratie kunnen voorlopig mannelijke nakomelingen nog niet geregistreerd worden. Vrouwelijke nakomelingen worden wel
geregistreerd. We werken er hard aan om dit met het Franse onderzoeksburo op te lossen)

AANBIEDING : DE VENNEN JORAM EN JETSE GOASSE € 9,00 PER DOSIS.

BERICHT VAN DE GENENBANK

De Vennen Joram van de bekende FH Fokker
Siem vd Vis, is een mooie donkerrode stier.
De aAa code van de stier is 432. Vader is de
Doede gefokt door Hessel Bouma. Moeder
Anna 745 is een sterke koe met een goede
productie. De prijs geldt ook voor Jetse
Goasse. Bestellen kan via onze website.
www.roodbontfriesvee.nl Beschikbaar sperma

Het sperma van stieren uit de Genenbank
wordt niet meer kosteloos
geleverd. Rietjes die
vanaf 1 januari 2015
besteld zijn, kosten
€ 15,- per rietje. Deze kosten worden via
onze stichting aan u doorberekend.

U kunt donateur worden van de Stichting tot Behoud Roodbont Fries Vee. De jaarbijdrage is minimaal € 17,- U
kunt uw donateursbijdrage overmaken op NL69RABO0131684655 tnv. St. Roodbont Fries Vee. Dank U!
Roodbont Fries Vee
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Historie deel 8: DE FRIESE ROODBONTEN BLEVEN AANDACHT VRAGEN
De recente promotie van koeienkenner en –schilderes Marleen Felius verdient ook in het kamp van de fokkers
van Friese roodbonten aandacht.
In 1995 verscheen haar wereldberoemde werk ‘Rundvee, rassen van de wereld’, waarin ze uiteraard ook de Friese roodbonten
noemde, het hoofdstuk werd opgesierd door een afbeelding van de donkerrode Jet Dirkje 11 van Jan Jongbloed uit Britswerd:
een fraaie en zeer productieve dochter van Bouke 547. Marleen Felius schreef in 1995 dat ‘’dit vee, in tegenstelling tot het
zwartbonte FH-vee, altijd als eenzijdig melkras werd gefokt en nauwelijks buiten Friesland te vinden was’’. Opvallend was
daarbij haar mening ´dat de karakteristieke roodbonte Fries kleiner is dan de Fries/Hollandse zwartbonte´, terwijl de
jaarproductie van de koeien in 1991 gemiddeld 500 kg lager lag dan die van de zwartbonten´.
Vooral die opmerking over de maat van de koeien zou men mogelijk ter discussie kunnen stellen. Laten we bijvoorbeeld even
het oor te luisteren leggen bij Jan Reitsma uit Driesum, jarenlang bestuurder van de VRF (Vereniging van Roodbont Fokkers) en
vooral een van de meest succesvolle roodbontfokkers op keuringen. Hij werd vorig jaar geïnterviewd voor het boek ´De Boer,
hij investeerde voort´, een uitgave van de Fryske Akademy.
Reitsma vertelt van zijn voorkeur voor Friese roodbonte koeien, een voorliefde die hij erfde van zijn vader. ´In onze tijd was
roodbont beter dan zwartbont Fries´, zo zegt hij. ´Wij hadden zelf roodbonten, ze waren groter dan de zwartbonten.´
Dat is uit de mond van een kenner andere taal dan die van Felius. Met zijn bedrijfscollecties won Jan Reitsma in de jaren
zeventig van de vorige eeuw op Friese keuringen in Leeuwarden en vooral ook in Oenkerk veel prijzen. Zijn bedrijfscollectie
van acht koeien was vrijwel niet te kloppen.

Bedrijfscollectie van Jan Reitsma uit Driesum op een
van de keuringen in Oenkerk in de jaren zeventig

In die jaren was zijn topkoe Nora 2, die vrijwel jaar op jaar kampioene werd, maar in de loop van de jaren min
of meer afgleed naar de allerlaatste plaats van de collectie. Ze was aan de kleine kant.
Ook op de hierbij afgebeelde collectie staat Nora 2 op de achtste plaats.
In haar proefschrift, waarop Marleen Felius onlangs promoveerde, besteedt ze weer aandacht aan veel runderrassen, niet
minder dan 1500. Ze vraagt speciale aandacht voor ´oude’ rassen, die nog veel variatie herbergen die in moderne rassen
verloren is gegaan. ´Deze rassen verdienen alle aandacht´, zo geeft ze aan. En hier weten de huidige liefhebbers van het
Roodbonte Friese vee zich uiteraard aangesproken.
Reimer Strikwerda

Nieuw is de stier Eelke. Dit is een Surfenne Jorrit zoon uit een Surfenne Lammert moeder. Een fokproduct van H.
Hofstra uit de bekende Reitsma-lijn. Moeder Afke86 heeft haar melklijsten bijna allemaal afgesloten met een vet%
boven de 5% en een geweldig eiwit variërend van 3.82% tot 3.94%. Het sperma is inmiddels gewonnen en goed
bevonden. We verwachten in maart 2017 rietjes van deze stier te kunnen leveren. Meer info en de foto volgen later.
Info over Sippevenne Durk kunt u vinden op de website van KI Kampen: http://kikampen.nl/stieren/categorie/fries_hollandse_stieren

Neem voor stieradvies contact op met Nico Hooghiemster (0566-601638) of via secretaris@roodbontfriesvee.nl
Van de stieren Folker 5592, Eelke, Epke fan ’e Slinke, De Vennen Joram, Jetse Goasse, De Vennen Rodeo en
Rivelino 533 is sperma beschikbaar.
Bestellingen graag via de website: http://www.roodbontfriesvee.nl/rood-bont-fries-vee/beschikbaar-sperma/vrijverkrijgbare-stieren/ .
Prijs van alle sperma is € 15,- per rietje (behalve De Vennen Joram en Jetse Goasse => € 9,- per rietje).
Roodbont Fries Vee
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FRIESE ROODBONTE KOEIEN ZIJN GEWILD BIJ “LEKKERE TREK ” EN OP DE MENUKAARTEN
Foodtruck “Lekkere Trek” heeft al een paar jaar de heerlijkste hamburgers gemaakt van Fries Roodbonte koeien.
En ze gaan erin als ..... . LekkereTrek stelt zich ten doel
om de producent en de consument met elkaar in
contact te brengen door op straat, in de regio
(h)eerlijk, regionaal en seizoensgebonden eten aan te
bieden. Lekkere Trek gaat er vanuit dat als mensen op
straat beter eten ze dat thuis ook gaan doen. Zij informeert de mensen waar het eten vandaan komt, wat er in zit
en waar in de buurt het eten gekocht kan worden. Op een poster staan de plaatsen aangegeven. Verder hebben
we de stickers van het Fries Roodbont ras aan geïnteresseerden uitgedeeld.
De foodtruck van Lekkere Trek heeft in 2016 op diverse evenementen gestaan bijvoorbeeld: De beurs ‘Vrouw ‘in
Leeuwarden, Simmerdeis in Drachten, Koningsdag in Leeuwarden, Welcome to the Village in Leeuwarden, de
natuurmarkt in Buitenpost, Lekker Leek, Polo Rijs, en op het Universiteitsterrein in Groningen.
Verder hebben we diverse cateringen bediend. In totaal hebben bij ons circa 10.000 mensen een heerlijke hap
gekocht.
Het Friese Roodbont
Lekkere Trek heeft zelf 2 koeien aangekocht voor de slacht, het vlees naast het gehakt als hamburgers, ook via
thuisverkoop aan de man gebracht.
Verder nog vlees afgenomen van Petra Beerda.
Met ons verhaal over dit bijzondere ras en de noodzaak om het in stand te
houden hebben we circa 4000 mensen in Friesland persoonlijk kunnen
infomeren.
In 2017 gaat Lekkere Trek hier mee door. Heeft u een evenement waar
Lekkere Trek ook de lekkere Fries Roodbonte hamburger kan verkopen:
bel met Herman van Vliet: 0594-610581. www.lekkeretrek.com

SLAGERIJ VELDMAN ZOEKT FRIES ROODBONTE KOEIEN VOOR DE MENUKAART
Obe en Marijke Veldman hebben een keurslagerij in Joure. Ze staan voor kwaliteit. “We willen alleen het
allerbeste vlees in onze slagerij verkopen. En vlees met een verhaal. Dat vonden we bij deze prachtige Fries
Roodbonte koe.” Obe spreekt bijna lyrisch over deze streekeigen Friese Roodbonte FH koe. “Een puik stukje vlees,
met een mooi passend randje vet: geeft de lekkere smaak aan dit super malse vlees”. Het vlees vindt ondertussen
ook zijn weg naar een paar restaurants in de buurt. Bistro Fred in Joure en hotel-restaurant De Oorsprong in Sint
Nicolaasga. Zij nemen het inmiddels af van Veldman. En de klanten weten het te waarderen.
Veldman: “Wij hebben ondertussen een aantal koeien gekocht en geslacht. Daar zijn we
enthousiast over. We willen er graag mee doorgaan. Door de afzet naar de restaurants
kunnen we een goede prijs voor het dier aan de boer betalen. Een prijs die boven de prijs
in de markt ligt. Koeien met minimaal 75% Fries Roodbont bloedvoering kunt u
aanbieden. Met deze percentage krijgt het Fries Roodbonte Vee het predicaat Fries
Streekproduct en dat is weer goed voor de afzet en de prijs.
Heeft een FR slachtkoe:
Bel met Obe Veldman,
voor de beste prijs komt
uw koe op het menu!
0513-413263
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FRIES ROODBONT VLEES OP HET MENU
Een aantal restaurants hebben vlees van de Fries Roodbonte koe op de menukaart. We hebben een interview
met twee restaurantshouders: Bistro Fred in Joure en Hotel De Oorsprong in Sint Nicolaasga.
Fred van Bistro Fred: Het vlees van de Fries Roodbonte koe is ontzettend smaakvol. Het heeft een heerlijk ‘bite’.
Je proeft gewoon hoe goed dit vlees is. Samen met Keurslager Veldman hebben we een exclusief recept van
pekelen en roken ontwikkeld voor het maken van een hele mooie rundercarpaccio van de Fries Roodbonte koe
met een unieke smaak. Maar ook de lendenen grillen we tot een sublieme entrecote. En in de herfst is een
stoofpotje van Fries Roodbont een delicatesse. Het verhaal bij het streekproduct Fries Roodbont is natuurlijk
ook uniek: Heerlijk en eerlijk vlees uit de eigen regio. Wat wil je nog meer? Niets toch!
Eric van De Oorsprong: Grandcafé ‘de STOETERIJ’ van Hotel ‘de OORSPRONG’ in Sint Nicolaasga heeft het Friese
Roodbont al jaren op de kaart. Het past in haar beleid om zoveel mogelijk streekproducten te serveren, wat
door de gasten zeer wordt gewaardeerd. Zo is ook het Friese Roodbont, met haar specifieke en authentieke
vleessmaak, door de echte liefhebbers ontdekt .
Omdat echter dit geweldige vlees niet altijd beschikbaar is, kan soms niet aan de vraag van de fijnproevers
worden voldaan en dat is erg jammer.

NIEUWE FRIES ROODBONTEN ! ?
Nieuwe Fries Roodbonten!? Zijn die er? Zo nu en dan worden we verrast door een berichtje. De ene keer in een
landbouwkrant, waar in een bedrijfsrapportage zo terloops genoemd wordt dat er Fries Roodbonte koeien
aanwezig zijn. De andere keer krijg je een berichtje terug op facebook uit een ver land.
Zo lazen we in de Veldpost dat er in de provincie Groningen een veehouder is die Fries Roodbonte koeien heeft.
En niet één of twee, nee, een hele veestapel, meer dan 50 dieren. Dus wij daar naar toe. En ja allemaal rode
koeien en van een type die we herkennen: Een unieke veestapel, maar wel met een verhaal: geen officiële
registratie. Dus niet in de officiële boeken terug te vinden. Wel met veel achtergrond gegevens. Daar werden we
enthousiast van. Dus in de eigen administratie duiken en kijken wat is er boven water te halen. Veel. Maar of
het genoeg is om de registratie alsnog officiëel te krijgen? Dat weten we nog niet. Een volgende keer komen we
hier op terug.
En dan naar het buitenland. Zo kregen we via facebook een bericht uit Brazilië. Daar zou nog een veestapel zijn
die al 40 jaar gesloten is en Fries Roodbonte koeien moeten hebben. Interessant genoeg om daar in te duiken.
De persoon die het ons melde heeft een aantal foto’s gestuurd. En het lijkt wel verdacht veel op het veeslag wat
wij hier Fries Roodbont noemen. We zullen ook hier nader onderzoek naar doen. Wellicht een bezoek aan dit
bedrijf in Brazilië brengen. Een paar foto’s van dit bedrijf:

Roodbont Fries Vee

Jaargang 4 nr. 1

december 2016

Stichting Roodbont Fries Vee

www.roodbontfriesvee.nl

FRIES ROODBONT IN DE DIGITALE WERELD

e

Door de vele positieve ontwikkelingen was het erg druk voor de stichting en mede daardoor is dit de 1 (en tevens) laatste nieuwsbrief van
2016. Het is dus niet zo dat u een nieuwsbrief gemist hebt. Deze nieuwsbrief is wel dubbeldik.
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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