
Bedrijfsoverzicht 

Fam. Koopman 
Langereis 23 in Hoogwoud  

        Voordelen Fleckvieh: 

 - Zeer lage dierenartskosten, weinig tot geen droogzetters 

 - De koeien houden het langer vol, geven als 3e en 4e kalfs ook 40 liter/dag 

 - Veel minder jongvee nodig, kan meer Belgischblauw gebruiken 

 - De ziekenboeg is leeg, nog geen Fleckvieh afgevoerd vanwege problemen  

 - Als een Fleckie weg moet brengt ze 1000 euro of meer op 

 - Vruchtbaarheid veel beter, had afgelopen jaren jongvee over die ik goed kon verkopen.  

 - Celgetal is gedaald van 400.000 naar 150.000 

 - Fleckvieh kalft gemakkelijk af 

 - Het plezier is weer terug. Dat is onbetaalbaar! 

Aandachtspunten bij Fleckvieh: 

- Als vaars weinig biestmelk, soms maar net voldoende voor het kalf 

- Vaarzen beginnen erg rustig met melkproductie, dat vraagt geduld  

- Stieradvies voor de vervolgkruisingen: melkrijke Fleckviehstieren gebruiken 

“Ik was de hele dag veearts aan het spelen. Ik had er geen zin meer in.  

Nu is het plezier terug en verdien ik weer geld.” 

Richard Koopman over zijn beslissing om te gaan inkruisen met Fleckvieh:  

 “We zijn in 2010 begonnen met Fleckvieh nadat ik op een open dag de Fleckvieh kruislingen had gezien. Het is 

een hele goede beslissing geweest. We hadden een zeer melkrijke veestapel, maar daardoor waren de koeien 

ook zeer kwetsbaar geworden. Als ik ’s morgens in de stal kwam moest ik eerst alle problemen oplossen. Nu 

melk ik voor het grootste deel Fleckvieh kruislingen en het plezier in boeren is weer terug. Mijn collega’s namen 

deze keuze in twijfel, maar ik ken de voordelen van Fleckvieh ondertussen. Veel minder problemen, nauwelijks 

nog dierenartskosten en een hoger rendement.” 

Bedrijfsinformatie: 

- 60 koeien, melkproductie 7500kg melk met 4.60% vet en 3.75% eiwit. 

- Lagere productie maar ook de helft minder krachtvoer. 

- Wil geen 9000kg/koe, heb ruwvoer genoeg, het moet rendabel.  

- Verbouw ook bloembollen, dus heb ik makkelijke koeien nodig  

- Rantsoen: overwegend graskuil, beetje mais en bierbostel 

“Met Fleckvieh komt ook het plezier in boeren weer terug” 

Favoriete koeien van Richard Koopman 



Favoriete Fleckvieh kruislingen van Richard Koopman: 
 

Koenr.  Vader  Lact.  Voorspelde 305 dagen productie LW 

 

0152  BFG Rurex    3  8.581kg  4.85% 3.61% 118 

1703  BFG Rurex    3  7.846kg  4.56% 3.97% 114 

1716  BFG Monte    3  9.664kg  4.32% 3.40% 129 

1804  BFG Manitoba   1  8.487kg  3.75% 3.09% 113 

1746  BFG Rustico    2  8.563kg  4.50% 3.78% 133 

Voor stierinformatie en bestellingen zie: www.bayerngenetik.nl 

Wim van Leeuwen 06-10936284 

 Stef Beunk 06-51490052  

Arend Zendman 06-13301075 

Sinus Voskes 06-13525166 

Voor informatie zijn aanwezig: 

Fleckvieh van Bayern Genetik,  

melk én vlees uit één koe. 


