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De weg naar de moderne dubbeldoelkoe met de hoogste gezondheidsstatus

Erfelijke aanleg 
en de praktijk

Stierenkaart Fleckvieh  
en Brown Swiss 

Boeren naast
Natura 2000
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Beste bevruchters

Welfenprinz fokt ‘De complete koe’

De bevruchtingscijfers van onze Fleckvieh stieren 

staan op de stierenkaart. Dit zijn geen fokwaarden 

maar de praktijkcijfers uit Beieren. Daarnaast regis-

treert het Nederlandse VeeData het inseminatiegetal 

(= aantal rietjes nodig voor drachtigheid.) dat door 

de inseminatoren behaald is met sperma van o.a. de 

Bayern Genetik stieren. 

Daaruit blijkt dat de bevruchtingsresultaten van Fleck-

vieh stieren hoger zijn dan de Duitse gemiddelden. 

Een heterosiseffect als gevolg van kruisingen. Mooi 

meegenomen toch! 

Van Welfenprinz zijn inmiddels ruim 1000 

dochters aan de melk. Onze ervaring is 

dat het robuuste dubbeldoel koeien zijn, 

die rustig beginnen met melk produceren, 

uit kleine vast aangehechte uiers, dat ze 

flink bespierd zijn en een super laag cel-

getal hebben. Kortom, Welfenprinz fokt 

complete koeien. 

Geen wonder want Welfenprinz komt uit 

een melkrijke moeder die reeds meer dan 

100.000 kg melk heeft geproduceerd. 

Een prima stier dus voor koeien die extra 

kracht en uiergezondheid nodig hebben. 

Rocco, + 7% bevruchting in zuivere populatie. Bij kruislingen mogelijk nog hoger. 

Welfenprinz fokt complete koeien met een top uiergezondheid.
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‘Ik hou van 
deze koeien’
“Moet je deze stoere koe eens zien. Krap 30 dagen geleden 

afgekalfd van een 3-ling en nu al 48 liter daags. De koe is 100% 

Fleckvieh, 3e kalfs en topfit. Vorig jaar bracht ze een 2-ling. Geen 

probleem met zulke koeien. 

Dit is de kracht van Fleckvieh. Oh ja, de kalveren brachten 

samen 510 euro op. Daarom hou ik van deze koeien”, aldus 

Pieter Werkman.
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Hokuspokus bevrucht erg goed blijkt uit de cijfers en  
reacties van veehouders.

Twee Magnum dochters die respectievelijk 35 kg melk/dag en  
29 kg melk/dag produceren. Magnum liet beste dubbeldoel koeien zien.

Asjemenou, 
10 keer raak

Magnum imponeert op Fleckvieh show

Nieuw record: 
6 euro/kg!

De telefoon rinkelt. Een veehouder uit Twente belt op. Je hoort 

meteen dat hij een vrolijk verhaal te vertellen heeft. “Ik heb 

afgelopen herfst 10 rietjes Hokuspokus weten te bemachtigen. 

Alle 10 rietjes verspoten op mijn pinken en koeien. Vandaag 

drachtcontrole en wat dacht je? Alles drachtig van de eerste 

keer. Mooi wark man! 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel een beetje trots op mezelf 

ben”. Hahaha, gefeliciteerd, daar mag je met recht trots op zijn. 

Hokuspokus blijft zeer veel gevraagd en hij bevrucht als een 

tierelier.

De dochtergroep van Magnum maakt een uitstekende indruk 

op de Fleckvieh show in Tsjechië. Magnum liet malse, melk-

rijke koeien zien met voldoende inhoud, hellende kruizen, 

hele beste uiers en droog beenwerk.  

Fleckvieh ki-organisatie Impuls organiseerde samen met 6 

landbouwscholen een nieuwe vorm van Fleckvieh show. 

Allereerst gingen de leerlingen stagelopen op diverse melk-

veebedrijven. Naast de voorkomende werkzaamheden 

moesten ze ook een aantal Fleckvieh koeien klaarstomen 

voor de show. En zo ontstond een mooie mix van praktijk-

lessen, veebeoordelen en het toiletteren en voorbrengen 

van koeien.  

Wim ten Den kan er wel om lachen. ‘Ach dat Fleckvieh, wat 

moet je daar nou mee’. Hij hoorde het dikwijls om zich heen 

als collega’s meewarig naar zijn dubbeldoelkoeien wezen. 

Wim deed geen moeite om zijn keuze te verdedigen en ging 

gewoon zijn eigen weg. “En wie het laatst lacht, lacht het 

hardst. Vier weken geleden deed ik een oude koe weg en ving 

ik 5.65 euro/kg. Dat vond ik veel geld. Maar het verhaal wordt 

nog mooier. Afgelopen week een 6e kalfs koe afgeleverd aan 

de VION. Het dier woog bijna 400 kilo, classificeerde “U”- 

kwaliteit en bracht 6 euro/kilo op. Ze gaf rond de 8000 kg 

melk/jaar met weinig brok. Lachen toch?!

Een 6e kalfs Fleckvieh heeft “U” = uitmuntende kwaliteit  
en brengt 6 euro/kilo op. 

foto: KeLeKi
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Boer blijven in een 
Natura 2000 omgeving

We maken de oversteek naar Terschelling met een welver-

diende oorkonde onder de arm. De 15-jarige Fleckvieh koe  

Annie 29 (V. BFG Ruap) heeft namelijk als eerste koe op het 

biologische bedrijf van de familie Zorgdrager meer dan 100.000 

kg melk geproduceerd. “We zijn er best trots op. Annie 29 heeft 

het volledig op eigen kracht gedaan. In 12 lijsten van gemiddeld 

8400 kg melk met 110 LW en nooit ziek geweest. Een mooi 

voorbeeld van de kracht van kruislingen. De dierdagdosering van 

0.2 d.d. zegt voldoende over de gezondheid van onze koeien en 

Drie generaties Zorgdrager, Egbert met zoon Corné en kleinzoon Sven, en de 15-jarige Annie 29.

De familie Zorgdrager heeft op Terschelling een melkveebedrijf dat omgeven wordt door Natura 2000 
gebieden. “Wij boeren in de polder met in het zuiden de Waddenzee en in het noorden de campings, 
het bos, de duinen, het strand en de Noordzee. Maar als je gebruik maakt van de mogelijkheden kun je 
hier prima boer blijven”, aldus Egbert Zorgdrager.

verder reageren ze prima op homeopatische geneesmiddelen. 

Ook ervaren wij dat een korte tussenkalftijd het vliegwiel van 

de bedrijfseconomie is. En daarom blijven wij doorgaan met de 

3-weg kruising en kiezen we Fleckvieh vanwege de hoornloos-

heid en de robuustheid”, aldus Egbert Zorgdrager. Naschrift 

redactie: de korte tkt levert niet alleen voordeel op vanwege een 

duurder Fleckvieh/BWB kalf. Maar ook vanwege het feit dat 

koeien de eerste 150/180 dagen na afkalven het gemakkelijkst 

melk produceren. ‘Melken met de wind in de rug’ noemen wij dat.
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Biologische melkveehouderij, 
het eerste verdienmodel
De familie Zorgdrager boert al 30 jaar biologisch. Egbert en Karina 

zijn er mee begonnen. Inmiddels is hun zoon Corné ook in het 

bedrijf gestapt en gezamenlijk zetten ze het gemengde bedrijf 

voort. Egbert vertelt hoe het werkt. “We hebben twee verdien-

modellen. Het biologische melkveebedrijf is het belangrijkste. 

Alle melk wordt op het eiland tot kaas verwerkt door een parti-

culiere kaasfabriek. De speciale kaas wordt goed verkocht. De 

120 koeien staan nu nog in de oude ligboxenstal. Op een twee-

de locatie staat een nieuwe ligboxenstal waarin we het jong-

vee gehuisvest hebben. Komend jaar gaan we die stal uitbreiden 

en komen er twee melkrobots in. Het jongvee verhuist dan 

naar de oude en de koeien komen in de nieuwe ligboxenstal”. 

Natuurbeheer, het tweede verdienmodel
“We hebben de afgelopen jaren ongeveer 55 ha land aange-

kocht zodat we nu 110 ha land achter het bedrijf hebben. Het 

vele land hebben we nodig omdat we aan natuurbeheer doen. 

Dat is ons tweede verdienmodel. De koeien lopen daar waar 

de weidevogels niet zijn. De weidevogels zijn leidend. Ganzen 

vreten de eerste snede op voordat ze naar het noorden ver-

trekken om eieren te leggen en hun jongen groot te brengen. 

Dan hebben we verder plas/dras land en percelen met een 

uitgestelde maaidatum. Dit land is de kraamkamer voor de 

weidevogels. Op ons land zijn in het voorjaar grofweg 2500 

paartjes koksmeeuwen, 200 paartjes scholeksters, 250 paartjes 

visdiefjes, 35 paartjes grutto’s en 50 paartjes kieviten. Dit is heel 

bijzonder. We zijn er trots op dat we op ons land zoveel legsels 

grootbrengen. Net zo trots als andere boeren zijn op de toppro-

ducties van hun koeien. Want met het natuurbeheer op ons be-

drijf kunnen we de concurrentie met Staatsbosbeheer goed aan. 

Dat is niet uniek, dat is voor meer boeren weggelegd. Het is 

gewoon een kwestie van gebruik maken van de mogelijkheden 

die de omgeving je biedt”.

Aanpassen en boer blijven
Terug naar de melkveehouderij. Om ons heen zien we grote 

veranderingen. Zo voorspelt de Amerikaanse onderzoeker en 

publicist Dr. Jack Britt dat de meeste melk en het meeste vlees 

in de toekomst wordt geproduceerd door kruisingskoeien. Om-

dat dit het efficiëntst is. Resultaten in de praktijk en praktijk-

onderzoeken zoals de Californische Kruisingsproef liggen hier-

aan ten grondslag. Bij andere landbouwhuisdieren als varkens, 

kippen en paarden wordt al volop gebruik gemaakt van kruisings-

dieren. De reactie hierop van Egbert Zorgdrager is duidelijk. 

“Kruislingen, daar gaat het in de toekomst naartoe. Maar om te 

kruisen heb je raszuivere dieren nodig. En daar maken wij volop 

gebruik van. De Fleckviehstier Ruap met de eerste 100-tonner op 

ons bedrijf is er het beste bewijs van. Verder doet de Walfried 

doet het hier goed. Zijn dochters starten rustig maar zijn vol-

houders. Op dit moment gebruiken we Ingmar PP veel. Een 

Fleckviehstier die 100% van nature hoornloos is en A2A2 melk 

vererft. Dit past perfect in onze visie van werken in de natuur en 

met de natuur. En daardoor kunnen we een goed rendement 

realiseren en boer blijven”.

In de fietsroute “PolderPracht” worden de weiden  
van de familie Zorgdrager beschreven.

Egbert Zorgdrager bij een scholekster nest. Jaarlijks worden op dit 
familiebedrijf honderden legsels van weidevogels groot gebracht.

‘ Wij gaan door op 
de ingeslagen weg’

“Natuurlijk hebben wij de publicaties en discussies rond-

om de stikstofplannen van de regering met belangstelling 

gevolgd. Maar ik maak me niet zo’n zorgen. Toen ik in ’84 

begon met boeren werd juist het melkquotum ingesteld. 

Op dat moment hebben we een plan gemaakt. En moet 

je kijken waar we nu staan. Wat wij doen is boeren op de 

grens van natuur en cultuur. Dit is bijna een cultureel erf-

goed geworden, want zo was het vroeger in Nederland en 

zo vind je het bijna nergens meer. Ik heb vertrouwen in de 

toekomst en wij gaan verder op de ingeslagen weg”, aldus 

Egbert Zorgdrager.
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Dat energie belangrijk is voor uw veestapel is u vast wel 

duidelijk, maar hoe optimaliseert u de energiebalans onder 

uw koeien bij warme weersomstandig heden?  

 

Energie is voor een rund erg belangrijk en is de brandstof 

voor het lichaam. De beschikbare energie wordt ver-

deeld aan de hand van voorrangsprocessen. Als er dus te 

weinig energieopname is of energie wordt toegewezen 

aan gezondheidsuitdagingen, dan heeft dat gevolgen.

Denk hierbij aan verminderde prestaties op het gebied 

van productie, groei, vruchtbaarheid, en immuniteit. Het 

is daarom belangrijk dat uw koeien altijd voldoende ener-

gie hebben, voor zowel hun ontwikkeling, gezondheid, 

productie als voor het werkplezier voor u als veehouder. 

Bij hoge temperaturen zijn verse koeien, hoogproduc-

tieve koeien en droogstaande koeien risicodieren. Wij 

leggen u graag uit waarom:   

■ Verse koeien zitten vaak niet in een optimale energie-

balans. Zij hebben juist extra energie nodig om de 

weerstand op peil te houden. Als er dan ook nog eens 

hoge temperaturen bij komen kijken, dan zorgt dat 

voor een nog grotere uitdaging. 

 ■ Hoog productieve koeien hebben meer energie  

nodig en vreten daarom ook meer. Daardoor stijgt de 

temperatuur in de pens en moet een koe nog harder 

werken om zich af te koelen.  

 ■ Droogstaande koeien dragen een kalf die de pens 

verdrukt. Daarnaast gaat er veel energie naar de groei 

van het kalf. De extra energie die nodig is om af te 

koelen is dan vaak niet beschikbaar. Als dit het geval is 

heeft het niet alleen gevolgen voor de koe, maar ook 

voor haar kalf. Een kalf van een koe die beïnvloedt 

wordt door de warmte groeit vaak minder goed en 

wordt met een lager gewicht geboren. Voor de koe 

scheelt het soms wel vijf liter aan melkproductie per 

dag in de eerstvolgende lactatie. 

 

Bij het vroegtijdig ondersteunen van bovenstaande risico-

 dieren is het belangrijk om het juiste rantsoen, de juiste 

producten en/of middelen in te zetten. Bespreek dit even-

tueel met uw specialist om zo gezondheidsuit dagingen 

voor te zijn. 

AHV Benelux

www.ahvint.com

Risicodieren bij  
hoge temperaturen  

Column

Na jarenlang met veel plezier te hebben geboerd staat er nu 

nog slechts één koe bij Anton en Erna Vink op stal. Het betreft 

de 100-tonner Pia, een BFG Enrico dochter. “Wij hebben geen 

opvolger, en toen Natuurmonumenten kwam of wij de boer-

derij wilden verkopen was de beslissing gauw gemaakt. Wij 

hebben altijd economisch geboerd en daar is ook onze beslis-

sing op gebaseerd. De boel is verkocht”. 

Waar moet je beginnen als je het overzicht van 40 jaar boeren in een 

notendop wilt weergeven? De redactie van Fleckvieh Wereld besloot 

tot een samenvatting van de oneliners van Anton en Erna Vink:

■ “We zijn begonnen met MRIJ, daarna hebben we ingekruist 

met Brown Swiss en Holstein. Na een verhuizing in 1992 zijn wij 

Fleckvieh gaan gebruiken”. 

■ “Deze dubbeldoelkoeien passen bij ons en bij ons bedrijf. Echte 

ruwvoerkoeien met lage kosten en extra opbrengsten. We hebben 

17 jaar ervaring met Fleckvieh en kunnen het iedereen aanraden 

die wil werken met koeien die weinig extra werk vragen en 

nauwelijks de veearts nodig hebben”. 

■ “We hebben nooit bovenaan in het jaarverslag van de melkcon-

trole gestaan. Dat interesseerde ons niet. Maar we stonden wel 

bovenaan bij de boekhouder. Bedrijfseconomisch boeren, dat gaf 

ons voldoening”. 

■ “Het laatste jaar molken we gemiddeld 25 kg melk/koe/dag met 

5.30% vet en 3.70% eiwit. Onze koeien deden dat op gras, mais 

en een beetje brok”. 

■ “Als de stierkalveren 100 euro extra opbrengen en de vervangings-

koeien tussen de 1000 en 1200 euro opleveren dan moet jij mij 

eens vertellen wat we anders hadden moeten doen”. 

■ “De gemiddelde leeftijd van onze veestapel was op het laatst 

6.3 jaar. Dat is bijna twee jaar ouder dan gemiddeld in Nederland. 

En toch konden 78 van de 84 koeien verkocht worden als gebruiks-

koe naar andere veehouders”. 

Bovenaan bij  
de boekhouder

Erna en Anton Vink met Pia, de 100-tonner die een  
mooie afsluiting vormt van hun leven als boer en boerin.
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Maar dan zijn we er nog niet want de voorplaat vertelt nog een 

mooi verhaal. De koe op de voorplaat heet Belsi. Het is een BFG 

Erbhof dochter en ze zou aanvankelijk in juni op de veiling in 

Miesbach verkocht worden. Remco Aalbers was voor de gelegen-

heid met veehandelsbedrijf Auke van Knapen mee naar Beieren 

gereisd. Op de dag voor de veiling bezoeken ze het Fleckvieh-

bedrijf van de familie Lechner. Robert Lechner had aanvankelijk 

voor de veiling drie koeien aangemeld. “Maar één koe wilde hij 

bij nader inzien toch niet verkopen omdat het een nakomeling uit 

de bruidskoe van zijn moeder is” vertelt ons Auke van Knapen. 

“En laat dat nu net Belsi zijn, de koe waar wij onze zinnen op 

gezet hebben. Om een lang verhaal kort te maken, er volgde 

onderhandelingen, er volgde familieberaad, maar tenslotte gingen 

‘die Holländer’ met de koe naar huis”. “Over Belsi kan ik kort 

zijn”, zegt Remco Aalbers. “Het is een kanon van een vaars, 

ze doet wat ze moet doen, loopt vlot in de melkrobot, en gaat 

vervolgens weer naar buiten om te weiden en geeft ca 32 liter 

Bij de voorplaat
Een verhuizing, de tweeling Diek (r.) en Dax (l.)zijn geboren, ze zijn verhuisd en ze zijn getrouwd. Dit zijn in een 

notendop de belangrijkste gebeurtenissen van Remco Aalbers en Cathy Aalbers-Houtkamp in het afgelopen jaar. 

foto: Els Korsten

daags. Toen we bij Lechner waren viel mijn oog meteen op de 

hoge gehaltes van deze koe en haar familie. Wat me ook beviel 

is dat het een Erbhof dochter is. Die stier heb ik zelf ook veel 

gebruikt”. Tot slot vat Remco de reis naar Beieren samen met 

een knipoog: ”een goeie koe fokken is een kunst, maar een goeie 

koe kopen ook”.  
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De erelijst van Neeltje 5 is indrukwekkend: 100.000 kg melk met 4.73% 
vet en 3.66% eiwit, celgetal 52, LW 119; tussenkalftijd van 358 dagen.

Op kalverveilingen worden momenteel topprijzen voor Fleckvieh kalveren betaald

‘Volledig aan de koe te danken’

Prijzen Fleckvieh stierkalveren door het dak

Als we op het bedrijf van de familie Van Lenthe aankomen staat 

Neeltje 55 al buiten op ons te wachten. Meteen gaat de jeugdige 

kop omhoog en belangstellend volgt ze de verrichtingen van de 

fotograaf. De Engadin dochter is een toonbeeld van stabiliteit. 

Ze heeft 100.000 kg melk volgemaakt met een gemiddelde 

productie van 32.6 kg melk/dag met 4.73% vet en 3.66% eiwit, 

een lactatiewaarde van 119 en een tussenkalftijd van 358 dagen. 

“Deze prestatie is volledig aan de koe zelf te danken. We hebben 

niks bijzonders gedaan. In de 11e lijst kreeg ze voor de 1e keer 

uierontsteking, maar ze is toch weer opgeknapt. Ze heeft goed 

voor ons gezorgd”, aldus Erwin van Lenthe bij een kop koffie. 

Op de kalverveilingen in Beieren werden eind 

maart recordprijzen voor Fleckvieh stierkalveren 

betaald. Op 24 maart werd gemiddeld tussen 

7.54 euro/kg en 7.92 euro/kg betaald voor een 

Fleckvieh stierkalf van 90 kilo. En dan hebben we 

het over veilingen met meer dan 1000 kalveren! 

Op de veiling in Ansbach werd zelfs 9.11 euro/kg 

betaald voor de allerbeste kalveren. Dat betekent 

ruim 800 euro voor een kalf van 5 weken oud!

Rijeka dochters zijn ijzersterk en blijven langer lopen.

Rijeka, hoogste aanhoudingspercentage
BFG Rijeka blijft ons verbazen. Naast het feit dat Rijeka veel positieve  

reacties van gebruikers oplevert, ontvangen we nu zijn aanhoudingscijfers: 

83% van zijn dochters is aan het eind van de 2e lactatie nog aanwezig. Dit is 

maar liefst 11% hoger dan het Nederlands gemiddelde! Deze cijfers zijn 

afkomstig van de onafhankelijke organisatie NVO.

Hoe doet Rijeka dit toch?
Waar haalt Rijeka deze prestaties vandaan? Zijn fokwaarde cijfers zijn niet 

opvallend. Of toch wel? Op exterieurgebied zijn de Rijekadochter gemiddeld 

ontwikkelde dieren met een ijzersterke ophangband. De levensduur is goed, 

de uiergezondheid is goed, de laatrijpheid is goed en de dochtervrucht-

baarheid is voldoende. Zijn Triple A code is: 432. Dit alles met elkaar levert 

koeien op die goed in mekaar zitten en gemakkelijk oud kunnen worden. 

Tot slot: de spermavoorraad van Rijeka raakt op!

Foto: Hans Menop



Olvira 44, V. BFG Resolut, Landbouwbedrijf Veltkamp BV

Gemiddelde productie: 38.4 kg melk/dag 

met 4.73% vet en 3.78% eiwit. LW: 127

“Het is een degelijke koe met een uitstekend uier en beste 

benen. Ze springt er wel uit in de koppel. Ik wou dat we ze 

allemaal zo hadden”. 

Marijke 111, V. BFG ilion, Mts. Harbers-Ruesink

Gemiddelde productie: 29.2 kg melk/dag

met 5.27% vet en 3.95% eiwit. LW: 97

“Marijke is een glasharde koe met een heel mooi melktype, 

beste middenhand en superbeste benen en klauwen. Het uier 

zit iets onder de hak en is prima te melken. Ze is kerngezond 

en ze geeft 40 liter daags. De melk is gewoon en de gehalten 

zijn uitstekend”. 

Landvrouw 72, V. BFG Engadin, VOF van Eijden

Gemiddelde productie: 36.2 kg melk/dag

met 3.69% vet en 3.24% eiwit. LW: 101

“We hebben deze koe gekocht van stoppende veehouder. 

Omdat ze zulke goede prestaties had op haar leeftijd”.

Juweeltje 27, V. BFG Rurex, Firma de Lorm

Gemiddelde productie: 33.6 kg/dag

met 4.14% vet en 3.32% eiwit. LW:102

“Er zit een bijzonder verhaal aan deze koe. Als pink had ze een 

strekpoot. Ik denk wat moet ik ermee. Maar ze kalfde af en 

begon vlot melk te geven. Heb haar eerst een paar keer gedekt 

met een blauwe stier. Tenslotte ging ze steeds beter lopen en 

sinds kort staat ze weer vierkant op de poten. Ze komt uit een 

koe familie van 100-tonners. Ik hoef er nooit naar om te kijken”. 

Cato 171, V. BFG Manitoba, J. Hanselman

Gemiddelde productie: 33.0 kg melk/dag

met 4.48% vet en 3.72% eiwit. LW: 114

“Cato is een hele gave koe met super beste benen. Ze is nog 

heel vitaal en we hebben haar dan ook weer geïnsemineerd 

met een beste Fleckvieh fokstier”.

Atje 20, V. BFG Rurex, VOF Jongbloed

Gemiddelde productie: 38.7 kg melk/dag 

met 4.23% vet en 3.28% eiwit.

Maamke 7, V. BFG Rurex, VOF Jongbloed

Gemiddelde productie: 35.9 kg melk/dag

met 4.63% vet en 3.58% eiwit. 

“Beide koeien zijn aangekocht. Het zijn sterke koeien die niet 

klagen en weinig mankeren”. 

Charlotte 95, V. BFG Mangfall, Melkveebedrijf Goorman

Gemiddelde productie: 33.1 kg melk/dag

met 4.60% vet en 3.73% eiwit. LW: 99

“Een sterke en probleemloze koe, een van de betere Fleckies 

in de stal. Ze heeft de 100.000 kg melk met gemak gehaald 

met een tkt van 379 dagen”. 

Iris 6, V. BFG Mangfall, P. Hendriks

Gemiddelde productie: 31.9 kg melk/dag

met 4.25% vet en 3.41% eiwit. LW: 101

“We zijn wel trots op deze koe. Ze ging op haar sloffen over de 

100.000 kg melk grens. Ze is onopvallend, altijd vlot drachtig 

en geen trammelant. En ze is nog steeds goed in orde”. Iris 6 

heeft een tussenkalftijd van 352 dagen! 

Marijke 111 Annie 29Cato 171

Met Fleckvieh relatief meer oude koeien
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Paulina 31, V. BFG Enrico, Mts Prinsen-Holtkamp

Gemiddelde productie: 23.6 kg melk/dag

met 4.42% vet en 3.63% eiwit.

“Het is boven verwachting dat deze koe het gehaald heeft. 

Het ging niet vanzelf, maar ze heeft er zich altijd weer boven-

op gevochten. Ondanks alles is ze wel 15 jaar geworden”. 

Annie 29, V. BFG Ruap, VOF Zorgdrager

Gemiddelde productie: 26.5 kg melk/dag

met 4.03% vet en 3.50% eiwit. LW: 110

“Annie is super fit en gaaf. Als je haar ziet lopen zou je niet 

zeggen dat ze al 100.000 kg melk gegeven heeft. Haar uier zit 

nog op de hak, het celgetal is laag en ze geeft nog 30 liter 

daags. Zij is de eerste 100-tonner op ons biologisch melk-

veebedrijf”. 

Jessica 34, V. BFG ilion, R. Brandsma

Gemiddelde productie: 33.1 kg melk/dag

met 4.25% vet en 3.54% eiwit.

“Jessica is een echte karakterkoe, een doordouwer! Ze is nog 

topfit en kan in principe nog jaren mee. Al weet je dat nooit 

met zulke oude dames”.

Helma 498, V. BFG Rurex, Priems Melkvee

Gemiddelde productie: 34.3 kg melk/dag

met 4.32% vet en 3.65% eiwit. LW: 112

“Helma is een klein koetje dat er nog goed en heel jeugdig 

uitziet. Ze geeft nooit problemen en is de 3e Fleckvieh met 

100-ton melk op ons bedrijf”. Gemiddeld 11.153 kg melk/jaar.

Nikie 11, V. BFG Rurex, Mts Hooch Antink – Klein Tank

Gemiddelde productie: 35.1 kg melk/dag

met 4.12% vet en 3.86% eiwit. LW:119

“Nikie 11 is een sterke probleemloze koe met een best eiwit-

gehalte in de melk. Ze heeft met 10 inseminaties 12 kalfjes 

gekregen en dat is best bijzonder. Een plezier om mee te 

werken!!

Bellamy 2, V. BFG ilion, J. Vos

Gemiddelde productie: 28 kg melk/dag

met 4.80% vet en 3.46% eiwit. LW: 90

“Een gemiddelde koe die maar blijft lopen omdat ze nooit wat 

mankeert en altijd vlot weer drachtig is”. 

Elma 25, V. BFG Waldbrand, Mts Uijtdewilligen

Gemiddelde productie: 35.5kg melk/dag

met 4.58% vet en 3.62% eiwit. LW: 108

Een koe met een gemiddelde productie van 10.900 kg melk in 

305 dagen. Is nu halverwege de 9e lactatie. Had in de 8e lactatie 

de hoogste productie (12.625 kg melk met 4.51% vet en 

3.38% eiwit. 128 LW). “Het is onze 1e Fleckvieh 100-tonner en 

een echte knuffelkoe”. 

Anita 58, V. BFG Mangfall, Melkveebedrijf “Goorman”.

Gemiddelde productie: 32.6 kg melk/dag

met 4.43% vet en 3.50% eiwit. 

“Anita 58 had altijd een chronisch zere poot, maar desondanks 

liep ze maar door. Het was een sterke en relaxte koe. En dat 

heeft weer een positief invloed op de boer”. 

Flz Tn Inkie 14, V. BFG Monte, B. Mouw

Gemiddelde productie: 38.1 kg melk/dag

met 4.10% vet en 3.47% eiwit. LW: 106.

“Och dat is mooi. Leuk dat jullie er aandacht aan besteden. 

Wist niet eens dat ze al zover was. Het is een gemiddelde koe 

die verder niet opvalt en ook alweer drachtig is. Dat zijn de 

beste toch?” Gem: 11.465 kg melk en 351 tkt.

Veldhoek Emma 270, V. BFG Eagle, A. Tetteroo

Gemiddelde productie: 37.1 kg melk/dag 

met 4.12% vet met 3.54% eiwit. LW: 112

“Makkelijke melkkoe, haar moeder was ook 100-tonner. 

Aandachtspunt: heeft zeer correcte speenstand. De achter-

spenen staan lijnrecht achter de voorspenen. Maar de melk-

robot vindt dit lastig. Hij kan ze moeilijk vinden”. 

Anita 58Nikie 11 Flz Tn Inkie 14

11
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FOKSTIEREN, DOCHTERGETEST
783213 Hokuspokus  (reserveren) Hurly / Narr 628 99 +543 +0,09 +0,11 +31 +29 110 98 116 126 101 110 109 101 116 A +1 108 531 A2A2 28/50

784207 BFG Zerberus (n) Zepter / Reumut 36 93 +816 +0,05 -0,02 +39 +27 111 103 109 114 103 109 116 102 100 RA +0 97 A1A1 22

781680 BFG Magnum Wille / Rau 541 99 +986 +0,20 -0,05 +59 +31 105 97 106 115 108 98 119 106 92 A +2 97 516 A1A2 22

Pink 783611 Vlaturo Vlaro / Hutera 542 99 +261 +0,47 +0,10 +50 +18 113 104 110 113 97 106 107 106 115 +0 110 564 A2A2 23

Pink 781684 BFG Vollrad (op = op) Vollgas PS / Vorum 105 96 +792 +0,00 +0,00 +33 +28 102 105 121 106 99 104 122 110 92 A +5 117 A1A2 22

Pink 783442 Ventura Raldi / Reumut 265 98 +594 +0,22 +0,05 +44 +25 98 98 107 115 105 106 115 96 93 +2 113 561 A1A2 22

780624 BFG Innichen Impression / Zauber 72 96 +690 +0,03 -0,02 +32 +23 99 105 95 104 94 104 94 95 102 A +9 99 A2A2 18

Pink 782886 BFG Masasi PP (n) Manolo Pp / Marmor PS 125 96 +462 -0,08 -0,11 +13 +7 92 101 128 111 101 130 112 100 108 A +2 113 561 A1A2 18

781969 Orka Obi / Waldbrand 1409 99 +291 +0,18 -0,04 +27 +7 106 110 114 108 102 102 101 110 95 +1 107 561 A1A1 22

780366 BFG Lanslide Wildwest / Manitoba 4458 99 +381 +0,13 +0,05 +27 +18 100 102 104 104 107 93 96 107 109 A +0 105 561 A1A2 20

Pink 784221 Sunrise (n) Sisyphus / Mint 78 94 +1006 -0,11 -0,09 +32 +22 100 104 109 107 107 107 113 115 102 +2 112 516 A2A2 23

768540 BFG  Mahango Pp  (15+2) Mungo Pp / Round Up 21250 99 +794 -0,04 -0,11 +30 +19 119 122 108 98 113 101 106 94 100 R -2 104 423 A1A2 22/50

Pink 780502 Sisyphus Symposium / Wille 2301 99 +183 +0,25 +0,07 +28 +12 89 114 102 122 105 105 115 123 116 +2 113 435 A2A2 24

768295 BFG Rijeka Rau / Waterberg 2381 99 +165 -0,11 +0,09 -2 +13 93 107 109 102 96 114 114 107 106 A +0 97 432 A2A2 18/50

782194 BFG Serval Sertoli / Wille 74 95 +210 +0,37 +0,10 +40 +15 119 103 112 108 104 98 98 109 105 A +0 103 432 A2A2 18

782888 BFG Veterinaer Rotberg / Roswell 74 95 +364 -0,12 +0,05 +5 +17 105 108 107 105 97 116 106 121 97 A +8 105 A1A1 16

JONGE BELOFTEVOLLE STIEREN
782635 BFG Vulpi PP  (15+2) Verden PS / Mahango Pp 86 +591 +0,12 +0,01 +35 +22 109 100 111 114 104 118 98 108 109 A +1 99 426 A2A2 20

Pink 783077 BFG Ingmar PP Irokes PS / Vollgas PS 86 +191 +0,39 +0,19 +40 +22 94 97 109 104 108 114 115 101 91 RA +2 110 564 A2A2 22/50

783676 BFG Vikings PP Victim PP / Vollendet     82 +1023 -0,05 -0,01 +38 +35 122 103 108 104 108 106 106 124 110 A n.b. 103 564 A2A2 18

783869 BFG Rose PP (n) Rosenduft Pp / Vollgas PS 82 +448 +0,02 +0,10 +21 +25 96 103 104 113 100 110 116 99 96 A n.b. 109 465 A2A2 23

783933 BFG Mercigut Pp Mercedes Pp / Irregut PS 81 +917 +0,16 +0,07 +53 +39 112 109 106 114 107 108 115 104 98 n.b. 96 546 A2A2 22

Pink 782587 BFG Hex Hex Pp Hokuspokus / Mahango Pp 86 +610 +0,05 +0,06 +30 +27 99 109 113 115 106 111 108 98 106 RA -1 115 564 A2A2 22/50

783934 BFG Moonraker Pp Mercedes Pp / Mertin 82 +739 +0,01 +0,10 +32 +35 101 98 110 112 104 112 119 98 105 A n.b. 106 645 A2A2 20

Pink 784208 BFG Mahomes Pp Mercedes Pp / Mandrin 82 +965 +0,02 +0,05 +42 +39 104 93 103 122 107 129 127 96 106 AS n.b. 112 462 A2A2 22

Pink 782884 BFG Majestix PS Majestaet PP / Manolo Pp 86 +887 -0,06 -0,11 +32 +21 102 114 121 121 108 127 121 90 115 RA +0 115 561 A2A2 20/50

783935 BFG Man Pp Mercedes Pp / Iveco 82 +771 +0,06 +0,05 +37 +32 99 96 102 126 102 122 124 104 103 A n.b. 109 624 A2A2 20

Pink 784166 BFG Highness (n) Helikon / Mandrin 83 +1105 +0,09 +0,00 +55 +39 103 87 101 105 111 120 101 118 117 AS n.b. 115 561 A2A2 25

784206 BFG Innkreis (n) Irregut PS / Veltliner 85 +1032 +0,11 +0,10 +53 +46 112 108 101 111 97 104 106 102 100 RA n.b. 106 564 A2A2 22

783957 Hogwarts Hokuspokus / Walot 86 +1030 -0,10 +0,00 +34 +37 124 112 110 111 104 110 105 108 113 n.b. 107 423 A2A2 23

784210 BFG Hotzenplotz (n) Hashtag / Veltiner 82 +1115 +0,04 -0,07 +51 +33 107 96 113 122 104 111 111 117 101 A n.b. 102 423 A1A2 22

783937 BFG Rocco Ruksi / Manigo 86 +542 -0,05 -0,01 +19 +18 112 94 112 111 105 106 104 116 102 +7 97 456 A2A2 19

783607 BFG Epik Edelstein / Herzschlag 86 +692 +0,21 +0,05 +47 +29 109 105 104 123 105 108 109 108 118 A n.b. 99 546 A1A2 20

784209 BFG Viro (n) Virginia / Wolfsblut 82 +769 +0,10 +0,06 +41 +33 112 99 111 113 113 109 103 111 111 A n.b. 107 513 A1A2 20

783936 BFG Holland  (15+2) Hulio / Viehscheid PS 82 +958 +0,02 +0,03 +41 +37 105 92 115 108 105 108 105 116 106 A n.b. 108 465 A2A2 22

783434 BFG Mazze Manaus / Erbhof 84 +810 -0,08 -0,02 +27 +27 112 108 110 109 105 109 116 109 115 A +0 95 435 A2A2 16

Pink 783212 Meilenstein Midwest/ GS Wohltat 86 +304 +0,05 +0,10 +17 +19 93 103 103 112 112 117 111 109 105 +3 111 516 A2A2 22

OUDERE FOKSTIEREN, ZIE BAYERNGENETIK.NL - VRAAG NAAR ONZE AANBIEDINGEN: T. 06 13 30 10 75

Bayern Genetik Fleckvieh

  VERKLARING TEKENS     ■ PS+Pp: 50% hoornloos   ■ PP: 100% hoornloos   ■ A2A2-melk: geschikt voor mensen die overgevoelig zijn voor ‘gewone’ melk       ■ S: scherp   ■ A: allround   ■ R: robuust   ■ Meer info op www.bayerngenetik.nl
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Fokwaarden op Fleckviehbasis - April 2022
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FOKSTIEREN, DOCHTERGETEST
783213 Hokuspokus  (reserveren) Hurly / Narr 628 99 +543 +0,09 +0,11 +31 +29 110 98 116 126 101 110 109 101 116 A +1 108 531 A2A2 28/50

784207 BFG Zerberus (n) Zepter / Reumut 36 93 +816 +0,05 -0,02 +39 +27 111 103 109 114 103 109 116 102 100 RA +0 97 A1A1 22

781680 BFG Magnum Wille / Rau 541 99 +986 +0,20 -0,05 +59 +31 105 97 106 115 108 98 119 106 92 A +2 97 516 A1A2 22

Pink 783611 Vlaturo Vlaro / Hutera 542 99 +261 +0,47 +0,10 +50 +18 113 104 110 113 97 106 107 106 115 +0 110 564 A2A2 23

Pink 781684 BFG Vollrad (op = op) Vollgas PS / Vorum 105 96 +792 +0,00 +0,00 +33 +28 102 105 121 106 99 104 122 110 92 A +5 117 A1A2 22

Pink 783442 Ventura Raldi / Reumut 265 98 +594 +0,22 +0,05 +44 +25 98 98 107 115 105 106 115 96 93 +2 113 561 A1A2 22

780624 BFG Innichen Impression / Zauber 72 96 +690 +0,03 -0,02 +32 +23 99 105 95 104 94 104 94 95 102 A +9 99 A2A2 18

Pink 782886 BFG Masasi PP (n) Manolo Pp / Marmor PS 125 96 +462 -0,08 -0,11 +13 +7 92 101 128 111 101 130 112 100 108 A +2 113 561 A1A2 18

781969 Orka Obi / Waldbrand 1409 99 +291 +0,18 -0,04 +27 +7 106 110 114 108 102 102 101 110 95 +1 107 561 A1A1 22

780366 BFG Lanslide Wildwest / Manitoba 4458 99 +381 +0,13 +0,05 +27 +18 100 102 104 104 107 93 96 107 109 A +0 105 561 A1A2 20

Pink 784221 Sunrise (n) Sisyphus / Mint 78 94 +1006 -0,11 -0,09 +32 +22 100 104 109 107 107 107 113 115 102 +2 112 516 A2A2 23

768540 BFG  Mahango Pp  (15+2) Mungo Pp / Round Up 21250 99 +794 -0,04 -0,11 +30 +19 119 122 108 98 113 101 106 94 100 R -2 104 423 A1A2 22/50

Pink 780502 Sisyphus Symposium / Wille 2301 99 +183 +0,25 +0,07 +28 +12 89 114 102 122 105 105 115 123 116 +2 113 435 A2A2 24

768295 BFG Rijeka Rau / Waterberg 2381 99 +165 -0,11 +0,09 -2 +13 93 107 109 102 96 114 114 107 106 A +0 97 432 A2A2 18/50

782194 BFG Serval Sertoli / Wille 74 95 +210 +0,37 +0,10 +40 +15 119 103 112 108 104 98 98 109 105 A +0 103 432 A2A2 18

782888 BFG Veterinaer Rotberg / Roswell 74 95 +364 -0,12 +0,05 +5 +17 105 108 107 105 97 116 106 121 97 A +8 105 A1A1 16

JONGE BELOFTEVOLLE STIEREN
782635 BFG Vulpi PP  (15+2) Verden PS / Mahango Pp 86 +591 +0,12 +0,01 +35 +22 109 100 111 114 104 118 98 108 109 A +1 99 426 A2A2 20

Pink 783077 BFG Ingmar PP Irokes PS / Vollgas PS 86 +191 +0,39 +0,19 +40 +22 94 97 109 104 108 114 115 101 91 RA +2 110 564 A2A2 22/50

783676 BFG Vikings PP Victim PP / Vollendet     82 +1023 -0,05 -0,01 +38 +35 122 103 108 104 108 106 106 124 110 A n.b. 103 564 A2A2 18

783869 BFG Rose PP (n) Rosenduft Pp / Vollgas PS 82 +448 +0,02 +0,10 +21 +25 96 103 104 113 100 110 116 99 96 A n.b. 109 465 A2A2 23

783933 BFG Mercigut Pp Mercedes Pp / Irregut PS 81 +917 +0,16 +0,07 +53 +39 112 109 106 114 107 108 115 104 98 n.b. 96 546 A2A2 22

Pink 782587 BFG Hex Hex Pp Hokuspokus / Mahango Pp 86 +610 +0,05 +0,06 +30 +27 99 109 113 115 106 111 108 98 106 RA -1 115 564 A2A2 22/50

783934 BFG Moonraker Pp Mercedes Pp / Mertin 82 +739 +0,01 +0,10 +32 +35 101 98 110 112 104 112 119 98 105 A n.b. 106 645 A2A2 20

Pink 784208 BFG Mahomes Pp Mercedes Pp / Mandrin 82 +965 +0,02 +0,05 +42 +39 104 93 103 122 107 129 127 96 106 AS n.b. 112 462 A2A2 22

Pink 782884 BFG Majestix PS Majestaet PP / Manolo Pp 86 +887 -0,06 -0,11 +32 +21 102 114 121 121 108 127 121 90 115 RA +0 115 561 A2A2 20/50

783935 BFG Man Pp Mercedes Pp / Iveco 82 +771 +0,06 +0,05 +37 +32 99 96 102 126 102 122 124 104 103 A n.b. 109 624 A2A2 20

Pink 784166 BFG Highness (n) Helikon / Mandrin 83 +1105 +0,09 +0,00 +55 +39 103 87 101 105 111 120 101 118 117 AS n.b. 115 561 A2A2 25

784206 BFG Innkreis (n) Irregut PS / Veltliner 85 +1032 +0,11 +0,10 +53 +46 112 108 101 111 97 104 106 102 100 RA n.b. 106 564 A2A2 22

783957 Hogwarts Hokuspokus / Walot 86 +1030 -0,10 +0,00 +34 +37 124 112 110 111 104 110 105 108 113 n.b. 107 423 A2A2 23

784210 BFG Hotzenplotz (n) Hashtag / Veltiner 82 +1115 +0,04 -0,07 +51 +33 107 96 113 122 104 111 111 117 101 A n.b. 102 423 A1A2 22

783937 BFG Rocco Ruksi / Manigo 86 +542 -0,05 -0,01 +19 +18 112 94 112 111 105 106 104 116 102 +7 97 456 A2A2 19

783607 BFG Epik Edelstein / Herzschlag 86 +692 +0,21 +0,05 +47 +29 109 105 104 123 105 108 109 108 118 A n.b. 99 546 A1A2 20

784209 BFG Viro (n) Virginia / Wolfsblut 82 +769 +0,10 +0,06 +41 +33 112 99 111 113 113 109 103 111 111 A n.b. 107 513 A1A2 20

783936 BFG Holland  (15+2) Hulio / Viehscheid PS 82 +958 +0,02 +0,03 +41 +37 105 92 115 108 105 108 105 116 106 A n.b. 108 465 A2A2 22

783434 BFG Mazze Manaus / Erbhof 84 +810 -0,08 -0,02 +27 +27 112 108 110 109 105 109 116 109 115 A +0 95 435 A2A2 16

Pink 783212 Meilenstein Midwest/ GS Wohltat 86 +304 +0,05 +0,10 +17 +19 93 103 103 112 112 117 111 109 105 +3 111 516 A2A2 22

OUDERE FOKSTIEREN, ZIE BAYERNGENETIK.NL - VRAAG NAAR ONZE AANBIEDINGEN: T. 06 13 30 10 75

Fokwaarden op Fleckviehbasis - Augustus 2022
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Fokwaarden en prijzen geldig tot 6 december 2022.*

* Acties gelden niet voor beperkt beschikbaar sperma en gesekst sperma.  VERKLARING TEKENS     ■ PS+Pp: 50% hoornloos   ■ PP: 100% hoornloos   ■ A2A2-melk: geschikt voor mensen die overgevoelig zijn voor ‘gewone’ melk       ■ S: scherp   ■ A: allround   ■ R: robuust   ■ Meer info op www.bayerngenetik.nl

BFG Hotzenplotz

BFG Innkreis

BFG Rijeka

Orka

Sunrise

■ Melkstier

■ A2A2 en BB

■ Foutloos

■ Allround

■ Balans

■ Geen witte kop

■ Levensduur

■ Op grote koeien

■ Gr. M is 27 jaar

■ Melk + gehalten

■ Bijzondere 

combinatie

■ Top dubbeldoel

■ Melkstier

■ Triple A: 423

■ Best exterieur

Foto: KeLeKi

Foto: KeLeKi

Foto: Thomas Gruber



Beste ontwikkeling
Ondiepe uiers
Dochtervruchtbaarheid

Betr. 99%

Melk + 261

Vet + 0,47%

Eiwit + 0,10%

VLATURO

aAa  564

Frame 113

Bespiering 104

Benen 110

Uier 113

Levensduur 106

Melkbaarheid 106

Uiergezondheid 108

Geboorte gemak  110

All round stier
Harde koeien
Levensduur

Betr. 93%

Melk + 816

Vet + 0,05%

Eiwit - 0,02%

BFG ZERBERUS
(Zepter x Reumut)

Frame 111

Bespiering 103

Benen 109

Uier 114

Levensduur 109

Melkbaarheid 102

Uiergezondheid 114

Geboorte gemak   97

Betr. 99%

Melk + 543

Vet + 0,09%

Eiwit + 0,11%

HOKUSPOKUS
(Hurly x Narr)

aAa 531

Frame 110

Bespiering   98

Benen 116

Uier 126

Levensduur 110

Melkbaarheid 101

Uiergezondheid 110

Geboorte gemak  108

Nummer 1 stier
Top dochtervruchtbaarheid
Geweldige uiers

(Vlaro x Hutera)

Bewezen Fleckvieh stierenBewezen Fleckvieh stieren

www.bayerngenetik.nl
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Beste ontwikkeling
Ondiepe uiers
Dochtervruchtbaarheid

Betr. 99%

Melk + 261

Vet + 0,47%

Eiwit + 0,10%

VLATURO

aAa  564

Frame 113

Bespiering 104

Benen 110

Uier 113

Levensduur 106

Melkbaarheid 106

Uiergezondheid 108

Geboorte gemak  110

All round stier
Harde koeien
Levensduur

Betr. 93%

Melk + 816

Vet + 0,05%

Eiwit - 0,02%

BFG ZERBERUS
(Zepter x Reumut)

Frame 111

Bespiering 103

Benen 109

Uier 114

Levensduur 109

Melkbaarheid 102

Uiergezondheid 114

Geboorte gemak   97

Betr. 99%

Melk + 543

Vet + 0,09%

Eiwit + 0,11%

HOKUSPOKUS
(Hurly x Narr)

aAa 531

Frame 110

Bespiering   98

Benen 116

Uier 126

Levensduur 110

Melkbaarheid 101

Uiergezondheid 110

Geboorte gemak  108

Nummer 1 stier
Top dochtervruchtbaarheid
Geweldige uiers

(Vlaro x Hutera)

Bewezen Fleckvieh stierenBewezen Fleckvieh stieren

www.bayerngenetik.nl

   Arend Zendman 06-13301075   
     -81176653
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100% HOORNLOOS PP

Excellente uiers
Melk en kracht in één
Top exterieur

100% HOORNLOOS PP

Betr. 86%

Melk + 591

Vet + 0,12%

Eiwit + 0,01%

BFG VULPI PP

aAa 426

Frame 109

Bespiering 100

Benen 111

Uier 114

Levensduur 118

Melkbaarheid 108

Uiergezondheid 99

Geboorte gemak   99

Goede melkbaarheid
Interessante moederlijn
Veel melk

Betr. 82%

Melk + 1.023

Vet - 0,05%

Eiwit - 0,01%

BFG VIKINGS PP
(Victim PP x Vollendet)

Frame 122

Bespiering 103

Benen 108

Uier 104

Levensduur 106

Melkbaarheid 124

Uiergezondheid 105

Geboorte gemak  103

Betr. 86%

Melk + 191

Vet + 0,39%

Eiwit + 0,19%

BFG INGMAR PP
(Irokese PS x Vollgas PS)

aAa 564

Pinkenstier

Frame   94

Bespiering   97

Benen 109

Uier 104

Levensduur 114

Melkbaarheid 101

Uiergezondheid 114

Geboorte gemak  110

Super uiergezondheid
Moeder 5,08% vet
Pinkenstier

aAa 564

Celgetal 116
Koefamilie hoog eiwit
Aparte bloedvoering

Betr. 82%

Melk + 448

Vet + 0,02%

Eiwit + 0,10%

BFG ROSE PP
(Rosenduft Pp x Vollgas PS)

Frame 96

Bespiering 103

Benen 104

Uier 113

Levensduur 110

Melkbaarheid 99

Uiergezondheid 115

Geboorte gemak  109
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(Verden PS x Mahango Pp)

aAa 465
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Vraag naar gesekst sperma Brown Swiss 

blijft toenemen. Met het huidige aanbod 

hebben wij een brede keuze van gesekst 

sperma van de volgende stieren:

■ Superbrown Arrow ( aAa 564 )

■ Superbrown Asos ( aAa 156 )

■ Superbrown Vivek Pp ( aAa 462 )

■ Superbrown Duplago ( aAa 423 )

Superbrown nieuws

Vrouwelijk 
gesekst 
sperma 
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FOKSTIEREN, DOCHTERGETEST
Pink 783939 Superbrown Bailey Bradley x Pontiac 87 92 +1029 +0,05 +0,06 +38 +36 115 111 111 113 118 116 120 101 +0 112 A2A2 BB 261 23

783439 Superbrown Benji Bradley x Juhus 145 95 +817 +0,11 +0,13 +34 +32 103 101 115 112 114 114 113 120 -1 106 A1A2 BB 432 22

780199 Superbrown Noël Nesta x Vinzel 1070 99 +496 -0,02 +0,21 +13 +24 113 107 118 114 103 110 117 110 -1 93 A2A2 AB 465 20

783440 Superbrown Vivek Pp Viply x Zephir 0 60 +920 +0,38 +0,32 +56 +48 102 102 114 111 116 109 125 104 +3 93 A2A2 AB 462 24

783938 Superbrown Asos Assay x Zaster 200 95 +613 +0,17 +0,05 +26 +17 115 115 136 117 103 111 106 111 +2 97 A2A2 BB 156 24

Pink 783214 Superbrown Hofer  (op = op) Huray x Glenn 140 94 +812 +0,21 +0,13 +44 +36 104 101 110 107 119 101 105 106 +6 112 A2A2 BB 156 24

Pink 782636 Superbrown Harvest Huray x Poster 122 94 +666 +0,17 +0,28 +31 +40 96 96 125 109 127 110 94 103 +1 111 A1A2 BB 465 24

780250 Superbrown Arrow Anibal x Zaster 3788 99 +305 +0,06 +0,22 +7 +16 118 121 133 117 101 113 106 108 +2 92 A2A2 BB 564 25

781382 Superbrown Duplago  (nieuw) Falco x Dally 182 95 +442 +0,18 +0,21 +21 +21 108 108 137 114 111 101 116 124 +1 97 A1A2 BB 234 25

Bayern Genetik Brown Swiss

Foto: Luca Nolli SUPERBROWN VIVEK Pp
VIVEK Pp blijft maar doorstijgen! Deze 

jonge Brown Swiss stier die uniek is van-

wege zijn 50% hoornloosheid Pp en A2A2. 

Vivek Pp blijft de aanvoerder van de lijst. 

Met +920 kg melk en + 0.38% vet en 

+0.32% eiwit en een foutloos exterieur 

is Vivek Pp een absolute jonge topstier! 

Vivek Pp is ook gesekst beschikbaar. 

Nieuw: SUPERBROWN DUPLAGO
DUPLAGO is de enige nieuwkomer op de kaart. Met 182 dochters aan de melk is 

Duplago een waardevolle fokstier op onze kaart. Hij vervangt Superbrown Superstar 

waar tevens de laatste rieten nog beschikbaar van zijn. Zie onze website. 

Duplago is met 422 kg melk en +0.18% 

vet en +0.21% eiwit een echte gehalten 

kanon die ook beschikt over een uit-

stekend exterieur. Duplago was al eerder 

beschikbaar in Nederland maar nu de stier 

meer dochters in zijn index heeft gekregen 

verdient hij zijn plekje op de stierenkaart. 

Duplago komt uit een zeer productieve 

koe-familie en is een frisse bloedlijn in het 

Brown Swiss ras. Zijn Triple A code is 234. 

* Acties gelden niet voor beperkt beschikbaar sperma en gesekst sperma.
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Foto: Luca Nolli

Koefamilie Superbrown Arrow

Regelmatig ontvangen wij per Whatsapp 

of telefoon reacties van veehouders dat ze 

bijzonder enthousiast zijn over de Arrow 

kalveren. Man man… wat een beste 

kalveren. Zo ook bij de familie Lohuis uit 

Geesteren (OV). Dit Arrow vaarskalf komt 

uit een Vanadin (Flv) moeder en moet je 

toch eens kijken wat een breedte en 

lengte in dit kalf!! 

Prachtige 
kalveren  
van Arrow

PRODUCTIE EXTERIEUR KENMERKEN STIER
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FOKSTIEREN, DOCHTERGETEST
Pink 783939 Superbrown Bailey Bradley x Pontiac 87 92 +1029 +0,05 +0,06 +38 +36 115 111 111 113 118 116 120 101 +0 112 A2A2 BB 261 23

783439 Superbrown Benji Bradley x Juhus 145 95 +817 +0,11 +0,13 +34 +32 103 101 115 112 114 114 113 120 -1 106 A1A2 BB 432 22

780199 Superbrown Noël Nesta x Vinzel 1070 99 +496 -0,02 +0,21 +13 +24 113 107 118 114 103 110 117 110 -1 93 A2A2 AB 465 20

783440 Superbrown Vivek Pp Viply x Zephir 0 60 +920 +0,38 +0,32 +56 +48 102 102 114 111 116 109 125 104 +3 93 A2A2 AB 462 24

783938 Superbrown Asos Assay x Zaster 200 95 +613 +0,17 +0,05 +26 +17 115 115 136 117 103 111 106 111 +2 97 A2A2 BB 156 24

Pink 783214 Superbrown Hofer  (op = op) Huray x Glenn 140 94 +812 +0,21 +0,13 +44 +36 104 101 110 107 119 101 105 106 +6 112 A2A2 BB 156 24

Pink 782636 Superbrown Harvest Huray x Poster 122 94 +666 +0,17 +0,28 +31 +40 96 96 125 109 127 110 94 103 +1 111 A1A2 BB 465 24

780250 Superbrown Arrow Anibal x Zaster 3788 99 +305 +0,06 +0,22 +7 +16 118 121 133 117 101 113 106 108 +2 92 A2A2 BB 564 25

781382 Superbrown Duplago  (nieuw) Falco x Dally 182 95 +442 +0,18 +0,21 +21 +21 108 108 137 114 111 101 116 124 +1 97 A1A2 BB 234 25

 Brown Swiss fokwaarde op basis Interbull-Italië - Augustus 2022
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Fokwaarden en prijzen geldig tot 6 december 2022.*

Superbrown Noël

Superbrown Bailey

■ Robuust

■ Levensduur

■ Geb. gemak

■ Robuust

■ Eiwit

■ Benen en uier

Foto: Luca Nolli

Foto: Luca Nolli

SUPERBROWN ASOS is uitgegroeid 

tot een mooie volwassen stier. Zijn 200 

dochters laten hetzelfde zien als hun 

vader. Wat een krachtige uitstraling heb-

ben deze nakomelingen. Naast een flinke 

plas melk met positieve gehalten zijn de 

Asos dochters voorzien van een strak 

aangehecht uier met beste benen. 

Met een gewenste aAa code van 156  

in combinatie met A2A2 melk is Asos 

een veel gevraagde stier. Asos is zowel 

conventioneel als gesekst beschikbaar 

in Nederland! Foto: Luca Nolli

Superbrown Asos, 
de allrounder 



Melk + 305

Vet + 0,06%

Eiwit + 0,22%

SUPERBROWN ARROW

(Anibal x Zaster)

aAa 564 Frame 118

Uier 117

Benen 133
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Het beste van Brown SwissHet beste van Brown Swiss

(Anibal x Zx Zx aster)

aAa 564

Arrow fokt kampioenskoeien !

De laatste tijd krijgen wij steeds meer positieve berichten over Arrow. Op veel Brown Swiss keuringen wereld-
wijd zien we de Arrow dochters “shinen”, en met succes!! De meest robuuste Brown Swiss stier van dit moment
is populairder dan ooit. Dat kan ook niet anders want zijn dochters fokken precies wat een veehouder graag wil.
Breed van voor tot achter met een geweldige kruisligging, benen als hoekpalen zo sterk en produceren zeer mak-
kelijk melk met goede gehalten uit top uiers.

Kortom Arrow geeft dochters met geweldig exterieur en produceren makkelijk melk met behoud van bespiering!

Gesekst sperma beschikbaar

met de Brown Swiss specialisten:

         Arend Zendman 06-13301075
         -81176653

www.bayerngenetik.nlof vraag uw dealer of ki-vereniging
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Erfelijke aanleg en het bewijs in de praktijk 

Bij Bayern Genetik voegen we een Triple A analyse toe 
aan de genomische fokwaarde. Op de foto Jan Schilder 
en Marcel Verboom bij de stier Wet Wet Wet.

Op de foto de moeder van Hex Hex Pp. 
BFG Hex Hex Pp is een van de meest gebruikte stieren. 

Interessante cijfers
De overkoepelende ASR geeft altijd een interessant overzicht 

van de ontwikkeling van de Fleckvieh populatie in Duitsland. In 

totaal lopen er 3.12 miljoen Fleckvieh dieren, waarvan 723.500 

stamboekkoeien. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 57 koeien. 

Er wordt weinig gesext sperma gebruikt bij Fleckvieh, slechts 

4200 1e inseminaties. Er wordt volop gebruik gemaakt van 

hoorn loze stieren. Maar liefst 45% van de inseminaties wordt 

gedaan met sperma van hoornloze stieren. In de top-15 meest 

verkochten stieren staan maar liefst 10 hoornloze stieren. De 

in Nederland beschikbare stieren uit deze ranglijst zijn: BFG 

Votary PS, BFG Ingmar PP, BFG Hex Hex Pp, Hokuspokus, 

BFG Mahango Pp, Irregut PS en BFG Waalkes Pp.

Van meer dan 225.000 stieren werden de gegevens gebruikt 

voor de fokwaarde vleesproductiegeschiktheid (dagelijkse groei, 

uitslachting en vleeskwaliteit). Er werden 47.000 vaarzen inge-

schreven voor de exterieur fokwaarde. Zowel de berekening 

van de fokwaarden als de stamboekinspecties worden in Beieren 

uitgevoerd door onafhankelijke specialisten.

foto: Luca Nolli

Bij Fleckvieh in Beieren wordt volop aan de volgende twee projecten 

deelgenomen:

1. Single Step is de genotypering van Fleckvieh vaarskalveren en stier-

kalveren. Afgelopen jaar werden ruim 53.000 kalveren onderzocht. Ook 

kijken ze naar de erfelijke gebreken. Dit is bij Fleckvieh minder dan 8% is. 

Bayern Genetik zet geen jonge stieren in met erfelijke gebreken.

2. Gezonder & Robuuster is het tweede project. Hier wordt de link ge-

legd tussen erfelijke aanleg en praktijk. Hierbij worden kenmerken als 

lichaams conditie, klauwgezondheid, stofwisseling, uiergezondheid en 

vruchtbaar heid onderzocht. Dit levert fokwaarden op die 30% tot 40% 

betrouwbaarder zijn. Bernd Luntz van het onafhankelijke Beierse Fleck-

vieh Stam boek is enthousiast over het project. “Op dit moment doen al 

meer dan 800 Fleckvieh bedrijven mee aan dit project. En de deelname 

groeit nog steeds. Op deze bedrijven vindt, tegen een gunstige prijs, de 

genotypering van alle vaarskalveren plaats. De boer is dan verplicht om 

alles op te schrijven en door te geven over de gezondheid van zijn beesten. 

We merken dat de meerderheid van de veehouders zeer gemotiveerd is. 

Dat is ook nodig want de gezondheidskenmerken worden alleen maar 

belangrijker. Uit alles blijkt dat een gemiddeld ontwikkelde koe, die goed 

in balans is, het meest gewenste type is”. 

De twee belangrijkste rassen in Duitsland zijn Holstein Zwart-

bont (42%) en Fleckvieh (34%). Het aantal 1e inseminaties nam 

bij Holstein Zwartbont af met -6.0% en bij Fleckvieh nam het 

aantal 1e inseminaties af met 2.4%.

Melk + 305

Vet + 0,06%

Eiwit + 0,22%

SUPERBROWN ARROW

(Anibal x Zaster)

aAa 564 Frame 118

Uier 117

Benen 133
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Het beste van Brown SwissHet beste van Brown Swiss

(Anibal x Zx Zx aster)

aAa 564

Arrow fokt kampioenskoeien !

De laatste tijd krijgen wij steeds meer positieve berichten over Arrow. Op veel Brown Swiss keuringen wereld-
wijd zien we de Arrow dochters “shinen”, en met succes!! De meest robuuste Brown Swiss stier van dit moment
is populairder dan ooit. Dat kan ook niet anders want zijn dochters fokken precies wat een veehouder graag wil.
Breed van voor tot achter met een geweldige kruisligging, benen als hoekpalen zo sterk en produceren zeer mak-
kelijk melk met goede gehalten uit top uiers.

Kortom Arrow geeft dochters met geweldig exterieur en produceren makkelijk melk met behoud van bespiering!

Gesekst sperma beschikbaar

met de Brown Swiss specialisten:

         Arend Zendman 06-13301075
         -81176653

www.bayerngenetik.nlof vraag uw dealer of ki-vereniging



Zuchtverband Miesbach

Voor informatie en bestellingen: 

Kuenen Veehandel
Derk Jan 06-54 99 36 58
Hendrik Jan 06-31 33 52 52

-> EExxppoorrttmmooggeelliijjkkhheeddeenn vvoooorr ddrraacchhttiigg vveeee oovveerr ddee ggeehheellee wweerreelldd.. 

Iedere donderdag kalvermarkt!

Zuchtverband Miesbach und Fleckvieh Export GmbH Miesbach
Zuchtverband 1, 83714 Miesbach
Tel.: 00498025/2808-0   *   Fax: 00498025/2808-39
Internet: www.zuchtverband-miesbach.com
E-Mail: info@zuchtverband-miesbach.com www.veehandelkuenen.nl

De grootste markt voor vaarzen, met weidegang, in Beieren
Groot aanbod van genomische dekstieren

 
 
 
 

AL 20 JAAR UW SPECIALIST
IN FLECKVIEH IMPORT

Nieuw Steeg 4, 7021 JV Zelhem
Tel. +31 (0)6 54 99 36 58

info@kuenenveehandel.nl
www.veehandelkuenen.nl



FLECKVIEHWERELD AUGUSTUS - DECEMBER 2022

21

■ Naam: Lancaster PP, Red Angus

■ Afstamming: Red Label x Red Piper

■ KI code: 769713

■ Prijs: 18 euro

■ Omschrijving: De kalveren van 

Lancaster worden gemakkelijk  

tot zeer gemakkelijk geboren.  

De kalveren zijn bijzonder vitaal en 

levendig direct na de geboorte.  

De Lancaster kalveren groeien als kool 

en produceren top vleeskwaliteit. 

Lancaster is zelf uitmuntend  

ingeschreven in het Angus stamboek 

voor Type, Bespiering en Frame.

■ Naam: BFG Germanicus Pp,  

Fleckvieh Vlees

■ Afstamming: Gigant Pp/Komet PP

■ KI code: 783060

■ Prijs: 25 euro

■ Omschrijving: De kalveren van 

Germanicus worden gemakkelijk 

geboren (110) en ze groeien hard 

(113). Germanicus is een extreem 

zware stier met een geweldige 

bespiering (142). De zoogkoeien in 

de Fleckvieh Vlees fokkerij geven 

veel melk zodat hun kalveren hard 

kunnen groeien.

■ Naam: Zambo PP, Black Angus

■ Afstamming: Zorro x Image

■ KI code: 783178

■ Prijs: 18 euro

■ Omschrijving: De Zambo kalveren 

worden zeer gemakkelijk geboren. 

De kalveren groeien goed tot zeer 

goed en hebben een ideale voer-

efficiëntie. De bespiering is mals en 

heeft een zeer goede marmering.  

De stier zelf is gemiddeld ontwikkeld 

met goede type eigenschappen. 

■ Naam: BFG Harley PP,  

Fleckvieh Vlees

■ Afstamming: Heartbreaker PS x 

Poldau PP

■ KI code: 783797

■ Prijs: 18 euro

■ Omschrijving: De kalveren van 

Harley PP worden vlot geboren, zijn 

vitaal en groeien als kool (fokwaarde 

dagelijkse groei is 123). Harley PP 

heeft een unieke bloedvoering en  

is dus breed inzetbaar.

■ Naam: BFG Booroola Pp

■ Afstamming: Barbarossa x Hoeness

■ KI code: 784153

■ Prijs:  25 euro,  

Vrouwelijk gesekst 42 euro

■ Omschrijving: BOOROOLA Pp  

is een topper voor de Fleckvieh 

vleesproductie. De stier geeft beste 

kalveren met heel veel lengte.  

In dagelijkse groei is Booroola een  

van de allerhoogste stieren (118). 

Daardoor is Booroola uitstekend 

geschikt als vleesstier op zuiver 

Fleckvieh maar ook als kruisingstier. 

foto: Thomas Gruberfoto: Thomas Gruber

■ Naam: Bosgoed Headmaster,  

50% Fleckvieh

■ Afstamming: Engadin x Kian 

■ Prod. M.: ruim 120.000 kg melk met 

5.07% vet en 4.08% eiwit. LW: 119

■ DB-fokw. prod. Headmaster:  

+891kg melk, +0.20% vet en 

+0.00% eiwit.

■ Ext. M.: Frame: 81, Uier: 85,  

Benen: 90 (op 13-jarige leeftijd)

■ KI code: 57267; Beta-cas.: A2A2

■ Triple A: 654; Prijs: 16 euro

■ Omschrijving: Headmaster is 

afkomstig uit de beste koe van 

Nederland. Inzetten op koeien  

met krom beenwerk.

foto: Han Hopman

Stieroverzicht overige rassen
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Dikke Thea… en de prijzen voor vee en vlees

“Beslissingen op de boerderij moeten vaak met het hoofd 

(portemonnee) gemaakt worden, niet met het hart (gevoel)…

Onze dikke Thea (V. BFG Harvester) moet weg… met tranen 

in onze ogen… ze is 9 jaar, 70 000 kg melk… maar dit jaar een 

miskraam gehad… Haar plekje wordt te duur… Wij zijn droevig 

en haar dankbaar”, aldus Judith Katerberg. Dikke Thea woog 

411 kilo en bracht zo’n 2300 euro op.

“Mijn vrouw is tevreden”
We spreken een melkveehouder uit Belgie met een ‘no-non-

sense’ bedrijfsvoering, 120 Fleckvieh koeien en een dekstier. 

“Awel, eigenlijk gaat het goed, weinig werk met de koeien en de 

kosten zijn relatief gunstig. Begin mei heb ik 3 koeien verkocht 

voor de slacht, ze brachten samen bijna 8000 euro op. Mijn 

vrouw doet de boekhouding en is tevreden”, is zijn commen-

taar.

Koeien met het juiste type brengen voor de slacht veel geld op 

‘ Normale  
correctie’

Ad Wopereis, vertegenwoordiger van VION, spreekt aan 

het begin van de zomer over een reële prijsdaling. “Laten 

we eerlijk zijn, dit is een normale correctie. Ik heb nog 

nooit meegemaakt dat de koeien duurder waren dan de 

stieren. Op welk niveau de prijzen zich zullen stabiliseren 

is koffiedik kijken. Er is aan alle kanten nog steeds nog 

steeds veel vraag naar koeien”. 

Begin juni maken we de balans op van een bijzonder voorjaar. Fleckvieh koeien brengen goed geld op 
als ze naar de slacht gaan. Met Fleckvieh werken betekent koeien die een jaar extra melk produceren en 
weinig trammelant geven. De boer ontvangt na afloop nog een bonus voor de extra kilo’s vlees van goede 
kwaliteit. Hieronder zomaar enkele voorbeelden.

Van ’melktype’ tot ‘melk en type’
Een veehouder uit het Rivierengebied stuurt ons het slacht-

briefje van de 8 koeien die hij half april heeft verkocht. Het resul-

taat: 2x ‘melktypische’ koeien van 326 kilo geslacht gewicht en 

een opbrengstprijs van 1782 euro/stuk. Daarnaast 6x Fleckvieh 

koeien van 401 kilo geslacht gewicht en een opbrengstprijs 

van 2305 euro/stuk. Een Friese veehouder laat zien wat met 

‘melk’ en ‘type’ in de top mogelijk is. Na 132.000 liter melk en 

10.462 kg v+e brengt deze 12-jarige Fleckvieh kruisling nog 

2400 euro op.

10.000 kg melk en 500 kilo spieren
Aalt van de Bunt liet weten op weg te zijn naar koeien met 

10.000 kg melk en 500 kilo geslacht gewicht. “Althans dat is 

mijn streven”, zegt hij en stuurt ons de papieren van drie afge-

leverde koeien. Het betreft 3e en 4e kalfs Fleckviehkoeien. De 

gemiddelde productie van de dieren ligt op 10.455 kg melk, 

het geslacht gewicht op 510 kilo en de kiloprijs op 5.50 euro.

Soortige kalveren
Beierse kalverprijzen van boven de 600 euro zullen we hier wel 

nooit realiseren, maar de tendens is gunstig. Lees de reactie 

van deze veehouder. “Eind mei hebben we 2 Fleckvieh stier-

kalveren afgeleverd die respectievelijk 310 euro en 335 euro 

opbrachten. Die van 310 euro kwam uit een vaars. De prijs viel 

me mee. Maar ze hadden wel soort en dat scoort”. 
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Dikke Thea… en de prijzen voor vee en vlees

‘ In 40 jaar  
niet beleefd’

Frankrijk,  
Polen, Duitsland 
en meer…Veehandel Kuenen komt op woensdag 1 juni juist terug 

van een aankoopreis voor Fleckvieh vaarzen voor Belgie 

en Nederland langs diverse veilingen in Noord-Italië en 

Zuid-Duitsland. Derk Jan vertelt ons “dat ik in mijn veertig-

jarige carrière jaar niet eerder beleefd heb wat zich de 

afgelopen weken heeft afgespeeld. Prijzen voor de melk 

van boven de 50 ct/liter en 6 euro/kg vlees zijn natuurlijk 

hoog. Zelf denk ik dat we komende herfst met 5 euro/kg  

voor een beste dubbeldoel koe de handen dicht mogen 

knijpen. Maar als er weer een lockdown komt vanwege 

de corona, hangt de vlag er weer heel anders bij”, aldus de 

voorzitter van de Commissie Rundvee van Vee&Logistiek 

Nederland.

Een internationale vertegenwoordiger in de kalverhou-

derij omschrijft de situatie alsvolgt. “Ik vind het een lo-

gische optelsom van meerdere factoren. In Frankrijk 

hebben ze 1 miljoen koeien minder, in Polen gaan ze 

zelf alle kalveren opleggen en afmesten. 

In Duitsland brengen de Fleckvieh kalveren recordprijzen 

op. En ondertussen is in Indonesië MKZ uitgebroken. 

Dus ja, ik zou maar mooi doorgaan met dubbeldoelkoeien 

te promoten. Die zijn nu en straks veel geld waard”. 

De True Type koe van Hans
“Zij is voor mij het ideale type koe”, zegt Hans Kroezen. “Zij is 

onopvallend. Pas toen ik in de papieren keek kwam ik erachter 

dat ze al 8 keer gekalfd heeft. Je ziet haar maar 3 keer per jaar; 

als ze afkalft, als ze tochtig is en als ze geïnsemineerd wordt. 

Zo moesten ze allemaal zijn. We hadden haar uier en de kop 

een beetje geschoren omdat we haar hebben opgegeven voor 

de ‘Fleckvieh koe van ’t jaar’ verkiezing. Ik ben benieuwd naar het 

resultaat, maar voor mij verandert dat niets aan mijn mening: 

Lucie is mijn True Type Fleckvieh koe”. 

Sinne 86, 15.000 kg melk in de 10e lijst
De BFG iliondochter Sinne 86 van Maatschap Kok gaat met een 305 dagen productie van 15.165 kg melk door de 10.000 kg v+e 

grens. “Ja het is een echte melkkoe die nooit opgeeft”, vertelt Jeroen. “Toen ze over de 100.000 kg melk ging gaf ze 50 liter daags. 

De Fleckies doen het hier goed want tijdens dezelfde monstername hadden we weer een 100-tonner”. 



KI-organisaties Nederland

FertiPlus 0573 74 07 40

KI-Service Salland 0529 47 04 05

KI Kampen 0529 43 19 67

KI-Service Propos 0492 34 47 66

KI-Service Freyr 0547 36 16 83

KI-Service Twente 0541 67 02 65

ReproPlus NWF-NH 058 257 40 59

KI Zuid-West Friesland 0514 58 24 53

Reproplus WLN 0594 61 16 46

Gen Compleet 06 12 10 82 43

Tellus Tigra 0516 49 14 92

CrossAgro (Rob Klerx) 06 11 77 24 77

HJ-KI inseminatiedienst 010 522 23 08

KI-Service Van Engelen 0341 25 86 85

KI Samen 077 358 67 89

Wormgoor ins. Service 06 12 41 70 46

GGI-Nederland 038 333 36 70

KI-Service Solides 0529 47 04 19

KI-Service LyBo 06 21 16 57 57

KI-Service Cleven 06 54 22 34 83

Auke van Knapen 06 23 61 36 52

Jan van de Graaf 06 51 14 36 61

KI De Vallei 06 23 27 24 62

Slingerland Agro 06 30 11 32 68

KI-organisaties België

Rainer Lentz +32 495 10 82 97

SVC Oost-West +32 50 27 71 49

Wilfried Volkaerts +32 477 61 68 45

KI Samen 077 358 67 89

Veevolk BV +32 470 84 22 12

Vertegenwoordigers Denemarken

Arend Zendman +31 6 13 30 10 75

Christiaan van Walderveen +31 6 81 17 66 53

Bel met de vertegenwoordigers van Bayern Genetik  

voor meer informatie/sperma bestellen/paringsadvies

Arend Zendman  06 13 30 10 75 arend@bayerngenetik.nl

Christiaan van Walderveen 06 81 17 66 53 christiaan@bayerngenetik.nl

Ard Tetteroo (stieradvies) 06 23 77 33 31 tetteroo@veldhoekneede.nl

Redactie en PR

Stef Beunk 06 51 49 00 52 stef@bayerngenetik.nl

www.bayerngenetik.nl info@bayerngenetik.nl
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