
1

APRIL - AUGUSTUS 2022

De weg naar de moderne dubbeldoelkoe met de hoogste gezondheidsstatus

2600 euro voor 
kwaliteitsvlees

Stierenkaart Fleckvieh  
en Brown Swiss 

Fleckvieh finaliste 
Beste Boerenkoe
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Sharon en Raymond zijn tevreden met hun ‘knuffelkoe’. De zuivere 
Fleckvieh vaars wordt voorspeld op 11.515 kg melk met 4.38% vet 
en 3.45% eiwit. LW: 104. Uitslag videokeuring: 1e plaats

Top aankopen in Miesbach

Fraaie Mahango Pp dochter

Op melkveebedrijf ‘De Bieshorst’ van de familie Luesink trekt 

de jonge generatie er hard aan. Raymond, Richard en Ronald 

melken en verzorgen samen met hun ouders, grootouders en 

parttime medewerkers ruim 500 koeien die een gemiddelde 

productie realiseren van bijna 12.000 kg melk/koe. De veestapel 

is een mix van Holstein, Holstein x Fleckvieh en sinds kort ook 

zuiver Fleckvieh. Eén van die zuivere Fleckies is op de foto gezet 

omdat ze meedeed aan de vaarzenkeuring van VVB Silvolde.

Driemaal is scheepsrecht
Raymond Luesink en zijn vriendin Sharon reden eind vorig jaar 

voor een korte vakantie naar Beieren. “Even een paar dagen er 

tussenuit”, vertelt Raymond ons. Natuurlijk stond bij beide 

koeien liefhebbers ook een bezoek aan de veiling in Miesbach 

op het programma. Afijn, u begrijpt hoe die dingen gaan, want 

“terwijl Sharon en ik daar langs de koeien liepen viel ons oog op 

enkele beste Fleckvieh vaarzen. Via Veehandel Kuenen hebben 

we er toen drie gekocht”. Het is begin maart als we op het be

drijf van de familie Luesink de vaarzen bekijken. Raymond wijst 

ons op de fotokoe. “Daar staat Arnika, zij is onze knuffelkoe 

geworden. Ze is al 150 dagen aan de melk, is goed in conditie en 

geeft ruim 43 liter daags. Ze wordt voorspeld op 11.515 kg melk 

met 104 LW. We vinden haar de mooiste. De tweede vaars is 

wat kleiner, maar geeft ook ruim 43 liter daags. De derde is in de 

melktank de beste. Ze geeft 42 liter daags met 5.18% vet en 

3.74% eiwit. Kortom, we zijn tevreden met de aankopen”. 

Op het bedrijf van de familie Abbink treffen we enthousiaste 

koeienliefhebbers aan. Voor de lol deden ze mee aan de video

keuring van VVB Silvolde. Ons fotomodel heet Thea en ze is een 

hele knappe BFG Mahango Pp dochter. 

In de stal worden we met raad en daad begeleid door Bert en 

Gerie (vader en moeder) en hun beide zonen Arjen (werkt op 

melkveebedrijf De Bieshorst van de fam. Luesink) en Gerben 

(studeert bouwkunde). Voor de videokeuring hadden ze de keuze 

uit drie Mahango Pp dochters. De eerste is zwartbont, ze geeft 

40 liter daags, heeft een fraai uier maar is nog wat scherp. 

De tweede is een niet te grote vaars van fraai type met 32 liter 

daags. De keuze viel uiteindelijk op Thea, een complete kruisings

vaars, elegant, beste benen en een productie van 30 liter daags. 

Alle drie Mahango Pp dochters hebben een heel prettig karakter 

en zijn het resultaat van het paringsadvies van Fertiplus. “Thea 

valt alleen op omdat ze zo mooi is”, zegt Bert. “Verder is ze altijd 

goed in orde, mankeert nooit wat en is ook al weer drachtig. 

We zouden er wel een stal vol van willen hebben”.

Arjen (l.) en Gerben met de fraaie Mahango Pp dochter Thea.  
Ze wordt voorspeld op 8062 kg melk met 4.21% vet en 3.47% eiwit. 
LW 105 en celgetal 5. Uitslag videokeuring: 2e plaats

Opvallend in de stal is verder een zeer robuuste 10 jaar oude 

Fleckvieh kruising die bijna te breed is voor de klauwbekapbox. 

En 3 beste Fleckvieh koeien die vorig jaar door Veehandel Kuenen 

zijn geleverd en “doen wat ze moeten doen”. Kortom, een zeer 

prettige kennismaking met een tevreden Fleckvieh familie.

foto: Christian Meuleman

foto: Christian Meuleman
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Naast productief was Bles 16 altijd topfit en zeer vruchtbaar. 

Jeroen Kok over zijn voorbeeldkoe: “We hebben al vele 100  

tonners op ons bedrijf gehad, bijna 20 geloof ik, maar nog nooit 

zo’n mooie als Blesje. Ze loopt op superklauwen en er is nooit 

wat met haar. Zo is ze  nog nooit ziek geweest, is altijd goed in 

conditie, heeft een celgetal van 30 en is super vruchtbaar. Moet 

je eens zien, ze heeft 10  kalveren gegeven met 14 inseminaties 

met een tussenkalftijd van 353 dagen. Dus is ze al twee à drie 

maanden ingelopen. Blesje kan nog jaren mee en we hopen dat 

ze ook nog 10.000 kg vet + eiwit gaat geven. Ja, we verwachten 

ook wel dat ze dat gaat halen want het is een krachtige koe die 

niet opgeeft. Blesje is een voorbeeldkoe”.

Vader Richard Kok vertelt hoe dat zo gekomen is. “We hebben 

een paar jaar al onze koeien ingekruist met Fleckvieh. Daar heb

ben we een hele sterke veestapel door gekregen. We profiteren 

er nog dagelijks van. Blesje is inmiddels de 5e Fleckviehkoe met 

meer dan 100.000 kg melk. Onlangs hadden we nog een Fleck

viehkoe met meer dan 10.000 kg vet + eiwit en in haar 10e lijst 

meer dan 15.000 kg melk in 305 dagen. Dus we zijn wel wat 

gewend. Opvallend bij Blesje 16 is dat ze altijd zo rond het 

bedrijfsgemiddelde produceerde met lijsten van 11.000 kg en 

12.000 kg melk met hoog eiwit. Maar in de 9e lijst steeg ze naar 

117 lactatiewaarde en nu in de 10e lijst zit ze op 110 lactatie

waarde. Knap hoor”. 

Richard en Jeroen Kok: “Al vele 100-tonners gehad,  
maar nog nooit zo’n mooie als Blesje”. 

Blesje 16, 50% Fleckvieh. 10e lact.: 12.139 kg melk 
met 4.49% vet en 3.90% eiwit. LW: 110.

Jury Beste Boerenkoe: “Blesje is nog erg vitaal, ze kan nog jaren mee”.

Zo word je de Beste Boerenkoe

foto: Els Korsten

Bij de voorplaat

Blesje 16 is een 50% Fleckvieh, V. BFG Rurex, van de familie Kok uit Bakkeveen (FR). Blesje is onlangs als 2e geëindigd 

in de categorie oud bij de verkiezing voor de Beste Boerenkoe georganiseerd door vakblad Melkvee. Blesje 16 heeft ruim 

100.000 kg melk geproduceerd met 4.48% vet en 3.85% eiwit. Ze is momenteel bezig met haar 10e lijst en heeft 110 LW 

op een top management bedrijf met een veestapel van 200 koeien die gemiddeld 12.500 kg melk produceren.

Het oordeel van de jury van de Beste Boerenkoe verkiezing: 

“Het belangrijkste is dat een koe allround is. Zo kijken we niet 

alleen naar de liters melk, maar ook naar de gehalten vet en eiwit. 

Blesje 16 heeft met 3.85% het hoogste eiwitgehalte in de deze 

categorie. Bij de vruchtbaarheid letten we vooral op het aantal 

benodigde inseminaties per dracht. En bij de uiergezondheid 

letten we op het aantal celgetal verhogingen per lactatie. De 

nummers één en twee in de categorie oud zaten heel dichtbij 

elkaar. Besje 16 is een koe met hele beste benen en goede ver

houdingen. Alleen het uier zou iets hoger aangehecht mogen zijn. 

Verder is de koe ondanks haar 11.5 jaar nog erg vitaal. Ze kan 

nog jaren mee”, aldus de jury.

Bayern Genetik is trots op het resultaat van Blesje 16 en  

feliciteert de familie Kok met dit resultaat. Het laat nogmaals zien 

dat je met goed management en gebruik van Fleckvieh een hele 

sterke, gezonde en productieve veestapel op kunt bouwen.

foto: Els Korsten
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Dubbeldoelkoeien met   moderne uitstraling

Meer dan alleen verpakking luxe kalf
“Toen ik in de gaten kreeg wat met Fleckvieh mogelijk is ben ik 

vervolgens zelf, met mijn vriendin Fréderique, naar de veiling in 

Miesbach gereden om koeien uit te zoeken. Overigens altijd in 

samenwerking met Veehandel Kuenen, want zij hebben jaren

lang ervaring. Dit beviel me zo goed dat ik de afgelopen jaren 

mijn hele veestapel heb ingeruild voor Fleckvieh. Nu ga ik verder 

met zowel zuiver Fleckvieh als Verbeterd Roodbont. 

Aanvankelijk had ik Fleckvieh in de eerste plaats voor de melk 

en als ontvangster van embryo’s. Maar ondertussen is Fleckvieh 

veel meer dan alleen de verpakking van een luxe kalf. Fleckvieh 

is vruchtbaar en veel Fleckvieh koeien kalven zonder keizersnede 

van de dikbilkalveren. Daarnaast kun je de Fleckvieh koeien heel 

goed afmelken. Ze leveren naast dik 9200 kg melk/jaar ook 

makkelijk ruim 400 kilo geslacht gewicht. Zo heb ik een drie

voudig verdienmodel aan Fleckvieh. En we hebben inkomsten 

uit de verkoop van Verbeterd Roodbont fokmateriaal”, aldus 

Aalt van de Bunt.

Tot wel 2600 euro aan kwaliteitsvlees
Aalt laat ons de slachtbon van de afgeleverde Fleckvieh koeien 

zien. “Ik was verbaasd over de “U” kwaliteit van de Fleckvieh

koeien. “U” betekent zeer goed volgens het SEUROP classifi

catie systeem. Dat had ik niet verwacht. Zo brengen de melk

koeien hier toch mooi tot wel 2600 euro op”, zegt de boer uit 

Dronten. Koe Bibi is een van de favoriete koeien van Aalt. 

Toen hij de droogstaande Vanadin dochter eens goed bekeek 

werd hij wel heel nieuwsgierig. En dus ging Bibi, die binnenkort 

voor de 4e keer moet kalven, op de weegschaal. Het resultaat: 

1025 kilo. “Dit zijn wel de koeien die ik zoek als ik op de veiling 

in Miesbach rondloop. Koeien met type, koeien die elk jaar beter 

worden. Ik heb een jonge veestapel, maar mijn 60 Fleckies 

hebben het afgelopen jaar wel 1500 liter per koe meer melk 

geproduceerd dan vorig jaar. En ze zijn per stuk wel 100 kilo 

zwaarder geworden. En de rek is er nog niet uit hoor. Ik wil straks 

10.000 kg melk/koe en tot slot 500 kilo geslacht gewicht. Dat 

gaat lukken, dat is de voerefficiëntie van Fleckvieh”.

“Een koe moet een brede rug hebben zodat je er een krat bier op 
kunt zetten. En 10.000 kg melk per jaar en 500 kilo vlees aan het eind 
van de rit. Daar hou ik van”, zegt Aalt van de Bunt.

“Aanvankelijk had ik gewoon koeien nodig voor de melk. Daarvoor kocht ik allerlei soorten vee aan. 
Maar ik wou meer melk èn meer vlees produceren. Toen heb ik een paar zuivere Fleckvieh koeien 
laten komen uit Beieren. En zo is het begonnen.” Aalt van de Bunt is Verbeterd Roodbont fokker  
en inmiddels ook Fleckvieh fokker. Hij vertelt met enthousiasme over zijn veelzijdige bedrijf. 

Bibi moet voor de 4e keer kalven en weegt 1025 kilo. 
“Dit zijn de koeien die ik zoek op de veiling. Koeien met type”

“Ik wil 10.000 kg melk en 500 kilo kwaliteitsvlees”
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Dubbeldoelkoeien met   moderne uitstraling

De stier Mahango geeft ouderwetse dubbeldoelkoeien met een moderne uitstraling. 
Madonna (l.), 2e lact. 9630 kg melk / 113 LW. Dorle (r.), 3e lact. 10.838 kg melk / 118 LW.

Sita, volgens Aalt een van de mooiste koeien op stal. 
“Al mocht ze wel ietsje meer bespiering hebben”.  
Prod. 3e lact. 9267 kg melk en 107 LW 

Mahango fan
 Op zoek naar het robuuste type koe heeft Aalt ook 

wel een bepaalde stier voor ogen. “Ik ben een echte 

Mahango fan”, zegt hij. “Topkoeien zijn het. Koeien 

met soort aan de kont. Ouderwetse dubbeldoel

koeien met een moderne uitstraling. Ze zijn lang en 

breed, ze hebben een lang en hellend kruis en blijven 

het hele jaar door goed in conditie. Ik heb onlangs  

5 Mahango vaarzen kunnen kopen op de veiling in 

Miesbach en ze produceren hier een 1e lijst van tegen 

de 9000 kg melk. Ik stuur je wel een paar foto’s”. 

‘Als een jonge deerne in bikini’
De koeien staan bij Van de Bunt jaarrond op de grupstal. Lekker dik in het 

stro en ze glanzen van gezondheid. De gedeelde 1e plaats voor de mooiste 

koe in de stal gaat volgens Aalt naar Sita. “Ze is voor mij een super koe. 

De 3e kalfs Wolgasand dochter heeft alles wat ik graag bij een koe zie.  

Ze is lang en breed, ze is niet te groot en het uier zit er knettervast onder. 

Ze staat er bij als een jonge deerne in bikini. Ik heb haar twee jaar geleden 

op de veiling gekocht toen ze al even aan de melk was. Ze gaf er hier nog 

eens vlot 8000 liter bij. Op dit moment heeft ze 6 weken geleden gekalfd en 

is ze al 2x tochtig geweest. Ik denk dat ik deze koe maar eens insemineer 

met een beste Fleckvieh stier. Hainau lijkt me wel geschikte partners  

voor Sita”. Wat zou Aalt dan nog willen verbeteren aan zijn voorbeeldkoe?  

“Ze mag nog wel een beetje meer bespiering hebben”.

Laat rijp is laat...
Aan de cijfers laat Marijke 111 heel mooi de ontwikkeling zien 

van vaars tot volwassen koe. De BFG ilion dochter begon als 

vaars met ‘slechts’ 24 kg melk/dag. Volgens sommige boeren is 

dat te weinig en ze verkopen zo’n vaars. Als 11e kalfs produceerde 

Marijke gemiddeld 31 kg melk/dag en gaf ze ruim 100.000 kg 

melk. De kroon op haar werk is niet alleen een probleemloze 

melk productie, een perfecte conditie en een ijzersterke bouw. 

Maar wat te denken van gemiddeld 5.27% vet en 3.95% eiwit. 

Familie HarbersRuesink gefeliciteerd met deze slow starter die 

bij jullie de kans heeft gekregen om te laten zien waartoe ze in 

staat is. Hier worden wij blij van! Marijke 111 klom heel gestaag op tot een 100-tonner met dure melk
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Snel en gratis 
de juiste 
stierkeuze maken

Op basis van je 
eigen wensen.

Selecteer op  www.perfectmatchonline.nl met het aantal 
sterren de verschillende kenmerken die voor uw koeien 
belangrijk zijn.

Ontvang daarna per mail de juiste stieren met hun fokwaardes 
en een korte omschrijving.

PPeerrffeeccttmmaattcchhoonnlliinnee..nnll 

Voor meer informatie neem contact op met :

  Arend Zendman 06-13301075      
  Christiaan van Walderveen  06-81176653

www.bayerngenetik.nl

Wilt u liever algemeen paringsadvies?
Of advies per koe?

Neem dan contact met ons op.
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Wij van AHV zijn verheugd een bijdrage te mogen leveren 

aan Fleckvieh Wereld. Vanaf heden zullen wij u meene

men in de verhalen die onze specialisten op de weg 

horen. Mocht u niet bekend zijn met ons, AHV helpt u 

als veehouder graag bij het behalen van optimale dier

gezondheid. Als kenniscentrum zijn wij toonaangevend 

op het gebied van quorum sensinginnovaties en advies

diensten voor optimale diergezondheid.

De afgelopen periode horen wij veel over een negatieve 

verschuiving op het gebied van het celgetal. Uw celgetal 

kan op papier circa 12 procent hoger liggen dan u voor

gaande jaren gewend was. Dat komt doordat laboratoria 

zoals Qlip wereldwijd dezelfde standaard zijn gaan han

teren voor het kalibreren van de apparatuur voor celgetal

bepaling. Het celgetallimiet is echter onveranderd ge

bleven met 400.000 cellen per milliliter melk. Mede door 

deze verandering is het nog belangrijke geworden om 

vroegtijdig gezondheidsuitdagingen bij uw melkvee te 

signaleren en aan te pakken.

Data is er genoeg in de veehouderij, maar de vraag is wat 

doe je ermee en hoe zet je het in voor het optimaliseren 

van diergezondheid. Robotdata of MPRgegevens zijn 

één van de meest voorkomende informatiebronnen. 

Het is belangrijk om deze data alleen of gezamenlijk met 

gezondheidsadviseurs en specialisten te bekijken en 

analyseren. De beschikbare data geven u de kans om te 

kijken naar de zichtbare en aankomende gezondheids

problemen per individuele koe. 

Afwijkende waarden, zoals het celgetal van uw koeien, 

kunnen een indicatie zijn voor (aankomende) diergezond

heids problemen. Het vroegtijdig tackelen van diergezond

heidsproblemen heeft niet alleen een positieve invloed 

op het gezonder krijgen, maar juist op het gezond houden 

van uw veestapel. Bekijkt u regelmatig de beschikbare 

data per koe of hebben wij u nu getriggerd hier nog vaker 

en adequater op in te zetten?

AHV Benelux

www.ahvint.com

Met beschikbare data 
diergezondheid op  
uw bedrijf verbeteren
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Belangstelling voor ‘van nature hoornloze’ stieren groeit. Meerdere 

veehouders zijn hard op weg om hun veestapel volledig hoornloos te 

maken door stierselectie. De mogelijkheden zijn er want de fokkerij 

op hoornloze stieren is bij Fleckvieh in volle gang. Voor voldoende 

bloedspreiding worden hoornloze stieren weer gepaard met ge

hoornde koeien. Hieruit zullen zowel gehoornde als hoornloze  

nakomelingen geboren worden. In 10 jaar tijd is het gebruik van 

hoornloze Fleckvieh stieren in Beieren gestegen van 1% naar 35% 

van alle 1e inseminaties.

250 hoornloze stieren
De beide grootste Fleckvieh kiorganisaties in Duitsland zijn Bayern 

Genetik en BVN. Samen beschikken zij over 250 hoornloze Fleckvieh 

stieren. Daarvan zijn 60 stieren homozygoot hoorn loos (= 100% 

hoornloos). Bayern Genetik en BVN werken nauw samen en in de 

Benelux worden hun stieren vermarkt door Bayern Genetik.

Fleckvieh volledig hoornloos?
Actuele hoornloze top fokstieren als BFG Mahango Pp en BFG 

Votary PS en Irregut PS hebben de fokkerij op hoornloosheid bij 

Fleckvieh in een stroomversnelling gebracht. 100% hoornloze stieren 

als BFG Ingmar PP, BFG Vikings PP en BFG Vulpi PP zijn belangrijke 

vertegenwoordigers van de jongste generatie stieren. Over enkele 

jaren is de helft van de Fleckvieh populatie in Duitsland van nature 

hoornloos. Maar dat is niet het belangrijkste doel. Gezonde koeien 

fokken die melk en vlees produceren vinden de boeren veel be

langrijker. 

Tot slot zijn er ook veehouders die bewust wel horens bij hun 

dieren willen zien. Dit zijn met name de biologisch dynamische 

bedrijven. Hier worden de horens gezien als een extra gezondheids

aspect. Ook hiervoor blijven we stieren fokken.

Belangstelling voor 
hoornloos groeit

BFG Vulpi PP - exclusieve vertegenwoordiger van de jongste generatie 
100% hoornloze Fleckvieh stieren en brengt naar verwachting top exterieur. 
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Het robuuste jongvee van Jesper Hovalt

Op de foto Buche met 100.000 kg melk

BFG Hex Hex Pp is de beste Hokuspokus zoon en in Nederland de 
meest verkochte jonge Fleckviehstier.

‘Het leven wordt mooier’

Buche ook over de 
100.000 kg grens

Meest verkocht in Duitsland

“Het is een plezier om met deze koeien te werken. Nu het 

merendeel van onze koeien Fleckvieh kruislingen zijn merk je 

verandering. We melken 258 koeien, maar op de rekening van de 

dierenarts zie je het verschil. Als er 4 koeien behandeld moeten 

worden zijn het 3x Holsteins en slechts 1x een Fleckvieh. 

We hebben het afgelopen jaar maar liefst 13.000 euro aan 

dierenarts kosten bespaard ten opzichte van voorgaande jaren. Je 

merkt dat de Fleckvieh koe zelfredzamer is”, aldus de Deense 

veehouder Jesper Hovalt.

Hoge slachtprijzen
Naast de lagere kosten van zijn koeien is Jesper zeer tevreden 

over de goede melkprijs die hij momenteel krijgt. “We melken 

gemiddeld zo’n 11.000 kg melk/koe/jaar en dan past ons een 

goede melkprijs natuurlijk uitstekend. Maar er is nog iets anders 

veranderd. En dan heb ik het over de hoge slachtprijzen van de 

afgelopen periode. “We hebben de laatste 3 maanden van 2021 

in totaal 22 koeien afgevoerd. Dat is heel normaal, daar is niets 

bijzonders aan. Wel heel bijzonder zijn de slachtprijzen. Gemid

deld hebben die 22 koeien maar liefst 1667 euro per koe opge

bracht (december 2021). Dat heb ik in de 25 jaar dat ik nu boer 

ben nog niet eerder meegemaakt. Daarin heeft Fleckvieh zeker 

een belangrijk aandeel. Dit alles maakt het leven voor een boer 

toch mooier. Relaxter vooral”.

Buche, wie kent haar niet? Het wereldberoemde fotomodel aan 

de oever van de Schliersee. De foto van haar ging over de hele 

wereld. De Round Up dochter heeft inmiddels ook meer dan 

100.000 kg melk geproduceerd. En ze is nog niet veel veranderd. 

Een beetje ouder misschien, maar nog even vitaal en het uier 

boven de hak. Daarom nog eenmaal de spotlights op deze ‘grand 

old lady’. Want ook in de herfst van haar leven maakt zij nog 

promotie voor Fleckvieh.

De meest verkochte Fleckvieh stieren in Duitsland zijn ook 

in Nederland verkrijgbaar bij Bayern Genetik. Opvallend is dat 

jonge stieren in Duitsland in opmars zijn en dat geldt met 

name voor de hoornloze stieren. De volgorde is alsvolgt:

1. Orka (top allround, getest)

2. BFG Ingmar PP (jonge stier, 100% hoornloos)

3. Sehrgut (melkstier, getest)

4. BFG Hex Hex Pp (jonge stier, 50% hoornloos).
 

Over de afgelopen jaren is BFG Mahango Pp de meest ge

bruikte Fleckviehstier. Van deze invloedrijke stiervader staan 

inmiddels alweer geteste zonen op de kaart. Mahango Pp is 

nog steeds verkrijgbaar.

foto: Hans Stadler

inzet: Hans Menop
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Martje 31, BFG Monte, Tetteroo

Gemiddelde productie: 33.9 kg melk/dag 

met 4.29% vet en 3.52% eiwit. LW: 104

“Martje is groot, lang en zwaar. Tegen het einde van de lactatie 

weegt ze meer dan 900 kilo. Het is een onopvallende prima 

1e kruisingskoe. Haar Rijeka dochter gaf als vaars 11.000 kg 

melk en wordt als 2e kalfs op ruim 13.000 kg melk voorspeld”. 

Wilma 80, BFG Engadin, Van de Laar & Swinkels VOF

Gemiddelde productie: 25.7 kg melk/dag 

met 4.03% vet en 3.58% eiwit. LW: 91

“Ze is een onopvallende, kleine, koe met een prima uier. Ze is 

alweer met de 1e inseminatie drachtig voor haar 13e kalf. Haar 

tweelingzuster verongelukte tijdens de bronst. Zij was 8e kalf”. 

Eke 198, BFG Enrico, Mts Bakker-Brandsma

Gemiddelde productie: 28.4 kg melk/dag 

met 3.71% vet en 3.44% eiwit. LW: 102

“Het is een hele gemakkelijke koe, is erg vruchtbaar, heeft 

een goede tussenkalftijd van 377 dagen en ze is onlangs nog 

weer geïnsemineerd.”

Delta’s Andy 3, BFG Hofherr, Erve Tankink

Gemiddelde productie: 26.9 kg melk/dag 

met 4.29% vet en 3.60% eiwit. 

“Het is een makkelijke koe, ze gaf weinig problemen al is de 

vruchtbaarheid niet haar sterkste punt. Daarom is ze nu bezig 

aan haar laatste lijst”. 

Christina Fleck, BFG Waterberg, Mts. Ruiterkamp

Gemiddelde productie: 28.2 kg melk/dag 

met 4.27% vet en 3.44% eiwit.

“Oh, is zij al zover? Dat had ik nog niet gezien. Christina ziet er 

niet uit als een Fleckviehkoe, ze is nogal scherp. Maar ze doet 

het heel gemakkelijk, je geeft haar geen 100.000 kg melk”. 

Imka 12, BFG Hofherr, Melkveehouderij Beltman

Gemiddelde productie: 30.7 kg melk/dag 

met 4.72% vet en 3.74% eiwit. LW: 102

“Het was een robuuste koe met karakter. Imka gaf nooit 

trammelant, dus een prima melkkoe”. 

Blesje 16, V. BFG Rurex, Mts. Kok

Gemiddelde productie: 33.7 kg melk/dag 

met 4.46% vet en 3.83% eiwit. LW: 102

“Oh Blesje, dat is een hele beste. Ze valt nooit op, ze loopt 

op super klauwen, er is nooit wat mee. En ze staat er op dit 

moment super voor”.

Caroliena 114, V. BFG Don Juan, Mts. Hofman

Gemiddelde productie: 37.2 kg melk/dag 

met 4.13% vet en 3.30% eiwit. LW: 116

“Ben best een beetje trots op deze koe. Het is een mooie en 

zelfredzame koe met lijsten van 13.000 en 14.000 liter melk. 

Je ziet het niet aan haar dat ze zoveel melk geeft”.

Lucie 100, V. BFG ilion, Melkveebedrijf de Biezenpol

Gemiddelde productie: 33.5 kg melk/dag 

met 4.28% vet en 3.62% eiwit. LW: 100

“Lucie is een bak van een koe, die in 9 lactatie ’s deze mooie 

prestatie heeft gehaald. In de stal is ze een onopvallende koe, 

ze doet gewoon wat ze moet doen: afkalven, goed opstarten 

en D’R AN”. 

Rita 30, V. BFG Hofherr, Mts Mateman & Mateman-Grevers

Gemiddelde productie: 28.3 kg melk/dag 

met 3.81% vet en 3.40% eiwit. 

“Ik wist niet dat ze al zover was. Dat is mooi. Het is onze 

oudste koe met een paar beste poten eronder. Een hele 

vrucht bare koe met tkt 370 dagen”.  

Arigje 92, V. BFG Mandela, J.M.C. Toonders

Gemiddelde productie: 29.3 kg melk/dag 

met 4.68% vet en 3.86% eiwit. LW: 115

“Is een mooie koe die goed in mekaar zit. Had vorig jaar een 

dipje in de melk, was echter snel weer drachtig en nu weer 

lekker aan de gang”.

Red Star Grada 100, V. BFG Rurex, Firma Van den Harg

Gemiddelde productie: 32.6 kg melk/dag 

met 4.19% vet en 3.30% eiwit. LW: 110

“Grada 100 is nog steeds in goede conditie, is mooi bespierd 

en heeft een fraai gevormd uier.  Ze kalft elk jaar in april of mei. 

Fiana 131, V. BFG Don Juan, Mts Kok

Gemiddelde productie: 37.0kg melk/dag 

met 4.04% vet en 3.45% eiwit. LW: 102

“Ze zou in de 7e lactatie weggaan vanwege een hoog celgetal. 

Maar ze is helemaal opgeknapt en gaf in de 8e lijst ruim 14.400 

kg melk. Nu is ze in de 9e lijst en geeft ze 50 liter daags met 

een celgetal van 41”. 

Sandra 66, V. BFG Monte, C. te Boome

Gemiddelde productie: 33.9 kg melk/dag 

met 3.92% vet en 3.48% eiwit. LW: 109

“Sandra is een taaie tante want ze loopt er nog steeds”. Sandra 

produceerde vanaf de 2e lijst altijd tussen de 10.000 kg en 

16.000 kg melk/jaar met als top een lactatiewaarde van 128 LW 

in de 7e lijst.
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Willemientje zet je aan het denken. Haar afstamming is stokoud,
maar haar prestaties zijn heel modern.

Een allround dubbeldoel ras boert relaxter. Door risicospreiding zijn 
er altijd voldoende inkomsten.

Oude fokstieren, zo gek nog niet

Melkvee in USA verandert

Gespecialiseerde rassen te duur

Soms kom je koeien tegen die om de één of andere reden indruk 

maken. Niet omdat ze zo bijzonder zijn, maar omdat ze zo gewoon 

zijn. Hier staat zo’n brok van een koe: Willemientje 5948, 75% 

Fleckvieh. Afstamming: een BFG Zasport dochter uit een BFG 

Engadin moeder. Zasport en Engadin zijn twee oude stieren, 

respectievelijk 21 en 24 jaar geleden geboren. Volgens de huidige 

fokkerij wetenschappers kan daar niet veel goeds van komen. 

Blijkt mee te vallen als je de prestaties van Willemientje 5948 op 

een rijtje zet: 1) 6e kalfs koe met een voorspelde lijst van 12.143 

kg melk en 117LW. 2) gemiddeld celgetal 35. 3) gemiddelde 

tkt: 361 dagen. 4) gemiddeld aantal insem/drachtigheid: 1.6.  

5) dieren artskosten: geen. Kortom: zo’n koe zet je aan het denken!

Prof. Dr. Jack Britt van de North Carolina State University heeft 

tijdens de jaarvergadering van de Amerikaanse melkvee industrie 

de toekomstige ontwikkeling van de koeien in de VS geschetst. 

Daarbij kwam hij tot enkele opmerkelijke conclusies:

■ Er zal in de toekomst veel meer kruisings melkvee zijn dan 

zuiver melkvee. Dit omdat de kruislingen de zuivere Holsteins 

overtreffen in vruchtbaarheid, gezondheid en CO2 footprint.

■ Er wordt in de toekomst veel meer vlees uit melk gepro-

duceerd dan vlees uit vlees. Dit omdat vlees uit melk ruim 

50% minder schadelijk is voor het milieu dan vlees uit vlees.

Bron: Maureen Hanson, Farm Journal

Deze Belgische veehouder is 10 jaar geleden omgeschakeld van 

een gespecialiseerd melkras (Holstein) en een gespecialiseerd 

vleesras (Belgisch Blauw) naar een allround dubbeldoel ras 

(Fleckvieh). 

Zijn argumentatie: “Gespecialiseerde rassen zijn extreem goed 

op één onderdeel maar brengen ook extreem hoge kosten met 

zich mee. De toeleveranciers verdienen er goed geld aan en je 

moet zelf hopen dat er aan de eind van de rit voor jou als boer 

ook nog geld overblijft. Dat probleem heb ik nu niet meer. Dit 

boert veel relaxter want je verdient altijd goed geld”. 

Emke, 94% Fleckvieh. Productie als 3e kalfs: 60 liter/dag, 13.400 kg melk. 
Prof. Jack Britt is er van overtuigd dat dit de toekomstkoe in de VS is.
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FOKSTIEREN, DOCHTERGETEST
783213 Hokuspokus reserveren Hurly / Narr 506 99 +620 +0,09 +0,07 +34 +28 110 97 114 127 102 110 108 101 117 +1 109 A 531 A2A2 28/50

782130 BFG Meerhof Pp Mahango Pp / Vanstein 160 97 +721 +0,03 -0,06 +33 +21 107 116 102 105 104 100 100 102 92 +1 103 R 516 A2A2 20

781680 BFG Magnum Wille / Rau 223 97 +1014 +0,16 -0,04 +57 +33 105 96 102 115 108 96 120 108 89 +2 97 A 516 A1A2 22

Pink 783611 Vlaturo Vlaro / Hutera 487 99 +335 +0,45 +0,08 +52 +18 113 104 109 112 96 111 108 106 114 +0 110 564 A2A2 23

Pink 781684 BFG Vollrad 15+2 Vollgas PS / Vorum 79 95 +834 +0,01 +0,00 +36 +29 103 104 120 108 97 106 119 110 93 +4 117 A A1A2 22

Pink 783442 Ventura Raldi / Reumut 250 98 +560 +0,24 +0,05 +44 +24 98 99 106 114 105 109 116 95 95 +4 113 561 A1A2 22

780624 BFG Innichen Impression / Zauber 71 96 +732 +0,03 -0,02 +34 +24 99 105 96 104 94 106 94 96 103 +9 99 A A2A2 18

767744 BFG Votary PS Ruhmreich PS / Rumgo 10091 99 +806 -0,16 -0,18 +19 +13 116 115 101 107 110 106 116 95 110 -2 109 R 564 A2A2 20/50

781969 Orka Obi / Waldbrand 684 99 +380 +0,17 -0,01 +30 +13 106 107 112 108 102 103 102 111 96 +1 107 561 A1A1 22

780366 BFG Lanslide Wildwest / Manitoba 3775 99 +400 +0,15 +0,04 +29 +18 100 103 105 104 107 92 98 108 108 +0 105 A 561 A1A2 20/50

783087 Dream Dax / Everest 780 99 +700 +0,00 +0,02 +30 +27 111 108 109 109 104 90 100 110 100 +0 95 345 A2A2 22/50

768540 BFG Mahango Pp Mungo Pp / Round Up 18530 99 +791 -0,03 -0,11 +30 +18 120 121 108 99 113 101 106 94 100 -1 104 R 423 A1A2 22/50

Pink 780502 Sisyphus Symposium / Wille 2279 99 +217 +0,24 +0,06 +29 +13 89 113 102 123 105 106 114 123 117 +2 113 435 A2A2 24

768295 BFG Rijeka Rau / Waterberg 2305 99 +190 -0,11 +0,08 -1 +13 93 107 107 102 96 114 114 107 106 -1 97 A 432 A2A2 18/50

782194 BFG Serval 15+2 Sertoli / Wille 50 93 +136 +0,36 +0,09 +35 +12 120 105 109 110 104 100 100 110 105 +0 102 A 432 A2A2 18

782888 BFG Veterinaer Rotberg / Roswell 66 94 +487 -0,14 +0,02 +9 +19 106 108 107 105 97 117 105 122 94 +8 105 A A1A1 16

JONGE BELOFTEVOLLE STIEREN
783933 BFG Mercigut Pp (n) Mercedes Pp / Irregut PS 81 +936 +0,16 +0,04 +53 +37 113 108 106 117 107 109 118 103 99 n.b. n.b. A2A2 22

783937 BFG Rocco (n) Ruksi / Manigo 86 +523 -0,03 -0,01 +19 +18 112 95 112 111 105 103 104 116 101 +7 97 456 A2A2 19

Pink 782587 BFG Hex Hex Pp Hokuspokus / Mahango Pp 86 +648 +0,08 +0,04 +34 +26 99 108 112 117 106 113 109 97 105 +0 116 RA 564 A2A2 22

783957 Hogwarts (n) Hokuspokus / Walot 86 +1069 -0,10 -0,02 +35 +36 124 110 110 112 106 110 106 109 113 n.b. n.b. 423 A2A2 23

783607 BFG Epik Edelstein / Herzschlag 83 +825 +0,17 +0,06 +49 +35 111 105 104 122 105 109 109 108 119 n.b. n.b. A 546 A1A2 20

783172 BFG Winehouse 15+2 Wodonga / Herzschlag 85 +918 +0,19 -0,01 +56 +32 104 96 103 108 106 114 104 123 96 +0 107 A 561 A1A2 20

783936 BFG Holland (n) Hulio / Viehscheid PS 82 +914 +0,04 +0,02 +42 +34 104 94 113 110 105 108 103 116 104 n.b. n.b. A A2A2 22

783675 BFG Epidot Edelstein / Herzschlag 83 +498 +0,27 +0,09 +44 +26 108 102 100 117 109 105 102 112 131 n.b. n.b. RA 564 A1A1 20

783934 BFG Moonraker Pp (n) 15+2 Mercedes Pp / Mertin 81 +704 +0,03 +0,09 +32 +33 102 98 112 114 104 110 118 100 103 n.b. n.b. AS 645 A2A2 20

Pink 782884 BFG Majestix PS Majestaet PP / Manolo Pp 85 +910 -0,08 -0,12 +31 +22 105 115 117 121 106 124 124 89 113 +1 115 RA 561 A2A2 20/50

783173 BFG Immunity PS 15+2 Irregut PS / Wobbler 85 +829 +0,25 +0,11 +57 +39 105 102 98 104 108 109 111 99 93 +0 103 A 645 A2A2 16

783935 BFG Man Pp (n) 15+2 Mercedes Pp / Iveco 81 +796 +0,07 +0,03 +40 +31 99 97 103 128 102 121 124 103 103 n.b. n.b. A 624 A2A2 20

782635 BFG Vulpi PP Verden PS / Mahango Pp 85 +619 +0,11 +0,01 +36 +23 110 102 108 116 103 118 99 107 109 +1 100 A 426 A2A2 20

783077 BFG Ingmar PP Irokes PS / Vollgas PP 86 +248 +0,39 +0,18 +43 +24 95 97 109 105 108 116 115 101 93 +3 109 RA 564 A2A2 22/50

783676 BFG Vikings PP Victim PP / Vollendet     81 +1015 -0,06 -0,01 +37 +35 121 102 108 105 109 106 106 125 109 n.b. n.b. A 564 A2A2 18

783435 BFG Menop Manaus / Remmel 83 +1422 -0,14 -0,15 +46 +36 108 100 113 116 105 108 102 124 95 n.b. n.b. A 462 A1A2 16

783434 BFG Mazze Manaus / Erbhof 81 +899 -0,09 -0,01 +29 +31 111 105 108 108 107 109 114 111 115 n.b. n.b. A 435 A2A2 16

Pink 783212 Meilenstein Midwest / GS Wohltat 86 +364 +0,04 +0,08 +19 +20 94 104 104 112 112 118 111 108 107 +3 111 516 A2A2 22

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

Bayern Genetik Stierenkaart

* Acties gelden niet voor beperkt beschikbaar sperma en gesekst sperma.

   VERKLARING TEKENS       : vrouwelijk sperma   ■   gesekst sperma reserveren   ■   PS + Pp : 50% hoornloos   ■   PP : 100%  hoornloos   ■   A2A2-melk : geschikt voor mensen die overgevoelig zijn voor ‘gewone’ melk   ■   Meer info op www.bayerngenetik.nl
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FOKSTIEREN, DOCHTERGETEST
783213 Hokuspokus reserveren Hurly / Narr 506 99 +620 +0,09 +0,07 +34 +28 110 97 114 127 102 110 108 101 117 +1 109 A 531 A2A2 28/50

782130 BFG Meerhof Pp Mahango Pp / Vanstein 160 97 +721 +0,03 -0,06 +33 +21 107 116 102 105 104 100 100 102 92 +1 103 R 516 A2A2 20

781680 BFG Magnum Wille / Rau 223 97 +1014 +0,16 -0,04 +57 +33 105 96 102 115 108 96 120 108 89 +2 97 A 516 A1A2 22

Pink 783611 Vlaturo Vlaro / Hutera 487 99 +335 +0,45 +0,08 +52 +18 113 104 109 112 96 111 108 106 114 +0 110 564 A2A2 23

Pink 781684 BFG Vollrad 15+2 Vollgas PS / Vorum 79 95 +834 +0,01 +0,00 +36 +29 103 104 120 108 97 106 119 110 93 +4 117 A A1A2 22

Pink 783442 Ventura Raldi / Reumut 250 98 +560 +0,24 +0,05 +44 +24 98 99 106 114 105 109 116 95 95 +4 113 561 A1A2 22

780624 BFG Innichen Impression / Zauber 71 96 +732 +0,03 -0,02 +34 +24 99 105 96 104 94 106 94 96 103 +9 99 A A2A2 18

767744 BFG Votary PS Ruhmreich PS / Rumgo 10091 99 +806 -0,16 -0,18 +19 +13 116 115 101 107 110 106 116 95 110 -2 109 R 564 A2A2 20/50

781969 Orka Obi / Waldbrand 684 99 +380 +0,17 -0,01 +30 +13 106 107 112 108 102 103 102 111 96 +1 107 561 A1A1 22

780366 BFG Lanslide Wildwest / Manitoba 3775 99 +400 +0,15 +0,04 +29 +18 100 103 105 104 107 92 98 108 108 +0 105 A 561 A1A2 20/50

783087 Dream Dax / Everest 780 99 +700 +0,00 +0,02 +30 +27 111 108 109 109 104 90 100 110 100 +0 95 345 A2A2 22/50

768540 BFG Mahango Pp Mungo Pp / Round Up 18530 99 +791 -0,03 -0,11 +30 +18 120 121 108 99 113 101 106 94 100 -1 104 R 423 A1A2 22/50

Pink 780502 Sisyphus Symposium / Wille 2279 99 +217 +0,24 +0,06 +29 +13 89 113 102 123 105 106 114 123 117 +2 113 435 A2A2 24

768295 BFG Rijeka Rau / Waterberg 2305 99 +190 -0,11 +0,08 -1 +13 93 107 107 102 96 114 114 107 106 -1 97 A 432 A2A2 18/50

782194 BFG Serval 15+2 Sertoli / Wille 50 93 +136 +0,36 +0,09 +35 +12 120 105 109 110 104 100 100 110 105 +0 102 A 432 A2A2 18

782888 BFG Veterinaer Rotberg / Roswell 66 94 +487 -0,14 +0,02 +9 +19 106 108 107 105 97 117 105 122 94 +8 105 A A1A1 16

JONGE BELOFTEVOLLE STIEREN
783933 BFG Mercigut Pp (n) Mercedes Pp / Irregut PS 81 +936 +0,16 +0,04 +53 +37 113 108 106 117 107 109 118 103 99 n.b. n.b. A2A2 22

783937 BFG Rocco (n) Ruksi / Manigo 86 +523 -0,03 -0,01 +19 +18 112 95 112 111 105 103 104 116 101 +7 97 456 A2A2 19

Pink 782587 BFG Hex Hex Pp Hokuspokus / Mahango Pp 86 +648 +0,08 +0,04 +34 +26 99 108 112 117 106 113 109 97 105 +0 116 RA 564 A2A2 22

783957 Hogwarts (n) Hokuspokus / Walot 86 +1069 -0,10 -0,02 +35 +36 124 110 110 112 106 110 106 109 113 n.b. n.b. 423 A2A2 23

783607 BFG Epik Edelstein / Herzschlag 83 +825 +0,17 +0,06 +49 +35 111 105 104 122 105 109 109 108 119 n.b. n.b. A 546 A1A2 20

783172 BFG Winehouse 15+2 Wodonga / Herzschlag 85 +918 +0,19 -0,01 +56 +32 104 96 103 108 106 114 104 123 96 +0 107 A 561 A1A2 20

783936 BFG Holland (n) Hulio / Viehscheid PS 82 +914 +0,04 +0,02 +42 +34 104 94 113 110 105 108 103 116 104 n.b. n.b. A A2A2 22

783675 BFG Epidot Edelstein / Herzschlag 83 +498 +0,27 +0,09 +44 +26 108 102 100 117 109 105 102 112 131 n.b. n.b. RA 564 A1A1 20

783934 BFG Moonraker Pp (n) 15+2 Mercedes Pp / Mertin 81 +704 +0,03 +0,09 +32 +33 102 98 112 114 104 110 118 100 103 n.b. n.b. AS 645 A2A2 20

Pink 782884 BFG Majestix PS Majestaet PP / Manolo Pp 85 +910 -0,08 -0,12 +31 +22 105 115 117 121 106 124 124 89 113 +1 115 RA 561 A2A2 20/50

783173 BFG Immunity PS 15+2 Irregut PS / Wobbler 85 +829 +0,25 +0,11 +57 +39 105 102 98 104 108 109 111 99 93 +0 103 A 645 A2A2 16

783935 BFG Man Pp (n) 15+2 Mercedes Pp / Iveco 81 +796 +0,07 +0,03 +40 +31 99 97 103 128 102 121 124 103 103 n.b. n.b. A 624 A2A2 20

782635 BFG Vulpi PP Verden PS / Mahango Pp 85 +619 +0,11 +0,01 +36 +23 110 102 108 116 103 118 99 107 109 +1 100 A 426 A2A2 20

783077 BFG Ingmar PP Irokes PS / Vollgas PP 86 +248 +0,39 +0,18 +43 +24 95 97 109 105 108 116 115 101 93 +3 109 RA 564 A2A2 22/50

783676 BFG Vikings PP Victim PP / Vollendet     81 +1015 -0,06 -0,01 +37 +35 121 102 108 105 109 106 106 125 109 n.b. n.b. A 564 A2A2 18

783435 BFG Menop Manaus / Remmel 83 +1422 -0,14 -0,15 +46 +36 108 100 113 116 105 108 102 124 95 n.b. n.b. A 462 A1A2 16

783434 BFG Mazze Manaus / Erbhof 81 +899 -0,09 -0,01 +29 +31 111 105 108 108 107 109 114 111 115 n.b. n.b. A 435 A2A2 16

Pink 783212 Meilenstein Midwest / GS Wohltat 86 +364 +0,04 +0,08 +19 +20 94 104 104 112 112 118 111 108 107 +3 111 516 A2A2 22

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

Fokwaarden op Fleckviehbasis  April 2022
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Fokwaarden en prijzen geldig tot 9 augustus 2022.*

   VERKLARING TEKENS       : vrouwelijk sperma   ■   gesekst sperma reserveren   ■   PS + Pp : 50% hoornloos   ■   PP : 100%  hoornloos   ■   A2A2-melk : geschikt voor mensen die overgevoelig zijn voor ‘gewone’ melk   ■   Meer info op www.bayerngenetik.nl



Beste ontwikkeling
Ondiepe uiers
Dochtervruchtbaarheid

Betr. 99%

Melk + 335

Vet + 0,45%

Eiwit + 0,08%

VLATURO

aAa  564

Frame 113

Bespiering 104

Benen 109

Uier 112

Levensduur 111

Melkbaarheid 106

Uiergezondheid 109

Geboorte gemak  110

Uiergezondheid
Dochtervruchtbaarheid
Pinkenstier

Betr. 99%

Melk + 217

Vet + 0,24%

Eiwit + 0,06%

SISYPHUS
(Symposium x Wille)

Frame   89

Bespiering 113

Benen 102

Uier 123

Levensduur 106

Melkbaarheid 123

Uiergezondheid 110

Geboorte gemak  113

Betr. 93%

Melk + 136

Vet + 0,36%

Eiwit + 0,09%

BFG SERVAL
(Sertoli x Wille)

aAa 432

Frame 120

Bespiering 105

Benen 109

Uier 110

Levensduur 100

Melkbaarheid 110

Uiergezondheid 104

Geboorte gemak  102

Beste ontwikkeling
Top speenplaatsing

aAa 435

Uiergezondheid
+4 Bevruchting
Pinkenstier

Betr. 98%

Melk + 560

Vet + 0,24%

Eiwit + 0,05%

VENTURA
(Raldi x Reumut)

Frame   98

Bespiering   99

Benen 106

Uier 114

Levensduur 109

Melkbaarheid   95

Uiergezondheid 113

Geboorte gemak  113
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(Vlaro x Hutera)

BBeewweezzeenn FFlleecckkvviieehh ssttiieerreenn 
mmeett ddiikkkkee ggeehhaalltteenn 

BBeewweezzeenn FFlleecckkvviieehh ssttiieerreenn 
mmeett ddiikkkkee ggeehhaalltteenn 

aAa 561



Superbevruchter +7

HHeett bbeessttee vvaann FFlleecckkvviieehh 

Bevruchting +7
Aparte bloedvoering
Uit succesvolle koefamilie

HHeett bbeessttee vvaann FFlleecckkvviieehh 

Betr. 86%

Melk + 523

Vet - 0,03%

Eiwit - 0,01%

Superbevruchter +7
BFG ROCCO

aAa 456

Frame 112

Bespiering   95

Benen 112

Uier 111

Levensduur 103

Melkbaarheid 116

Uiergezondheid 106

Geboorte gemak    97

All Round stier
Dagelijkse groei 115
Celgetal 118

Betr. 81%

Melk + 704

Vet + 0,03%

Eiwit + 0,09%

BFG MOONRAKER Pp
(Mercedes Pp x Mertin)

Frame 102

Bespiering   98

Benen 112

Uier 114

Levensduur 110

Melkbaarheid 100

Uiergezondheid 118

Geboorte gemak  n.b.

Betr. 86%

Melk + 648

Vet + 0,08%

Eiwit + 0,04%

BFG HEX HEX Pp
(Hokuspokus x Mahango Pp)

aAa 564

Frame    99

Bespiering 108

Benen 112

Uier 117

Levensduur 113

Melkbaarheid   97

Uiergezondheid 109

Geboorte gemak  116

Hoogste Hokuspokus zoon
Unieke allrounder 
Pinkenstier

aAa 645

Veel melk
Positieve gehalten
Super uiers

Betr. 81%

Melk + 936

Vet + 0,16%

Eiwit + 0,04%

BFG MERCIGUT Pp
(Mercedes Pp x Irregut PS)

Frame 113

Bespiering 108

Benen 106

Uier 117

Levensduur 109

Melkbaarheid 103

Uiergezondheid 118

Geboorte gemak  n.b.
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(Ruksi x Manigo)
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Stieroverzicht Brown Swiss
 PRODUCTIE EXTERIEUR GEZONDHEIDSKENMERKEN STIER
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BROWN SWISS
Pink 783939 Superbrown Bailey (n) Bradley x Pontiac 69 90 +1102 +0,09 +0,08 +42 +39 114 110 114 114 117 116 122 98 ++ 112 A2A2 BB 261 23

783439 Superbrown Benji Bradley x Juhus 132 93 +825 +0,10 +0,13 +34 +33 102 100 112 112 115 112 111 118 +++ 106 A1A2 BB 432 22

780199 Superbrown Noël Nesta x Vinzel 984 99 +492 -0,03 +0,21 +13 +25 113 107 116 114 106 109 117 110 +++ 94 A2A2 AB 465 20

783440 Superbrown Vivek Pp Viply x Zephir 0 58 +932 +0,31 +0,30 +52 +47 103 104 115 112 115 110 125 105 +++ 93 A2A2 AB 462 24/50

783938 Superbrown Asos (n) Assay x Zaster 79 90 +766 +0,13 +0,05 +29 +22 113 111 134 121 104 109 106 112 +++ 97 A2A2 BB 156 24/50

Pink 783214 Superbrown Hofer op = op Huray x Glenn 139 94 +806 +0,22 +0,14 +44 +36 104 102 111 107 118 100 104 106 +6 111 A2A2 BB 156 24

Pink 782636 Superbrown Harvest Huray x Poster 107 94 +617 +0,18 +0,29 +30 +39 97 98 127 111 127 110 96 103 +++ 112 A2A2 BB 465 24

780250 Superbrown Arrow Anibal x Zaster 3656 99 +299 +0,06 +0,22 +8 +16 118 120 134 117 104 114 106 108 ++ 92 A2A2 BB 564 25/50

780774 Superbrown Superstar 15+2 Blooming x Payssli 2285 99 +599 -0,08 +0,22 +9 +27 127 111 127 122 113 105 101 122 ++ 98 A1A2 AB 243 25/50

* Acties gelden niet voor beperkt beschikbaar sperma en gesekst sperma.

Wéér een Arrow dochter kampioen

ASOS is een halfbroer van de wereldberoemde ARROW. Inmid

dels heeft deze stier al heel wat dochters in z’n index. Ze vallen 

op door extreem best exterieur met knetterbeste benen (134) 

en een goede productie vererving. ASOS is met zijn Triple A 

code van 156 een waardevolle nieuwkomer die ook gesekst 

beschikbaar is!

Op de show in Cremona sloeg Arrow dochter Pilar toe. Deze 2ekalfs Arrow dochter 

werd door de jury vanwege haar beste benen  en uier op de 1ste plek gezet. 

Superbrown Arrow blijft veel gevraagd in zowel Nederland als in het buiten land. 

Bovendien is hij een veel gebruikte stiervader bij Brown Swiss. 

ARROW = Hoge gehalten + Top exterieur

BAILEY is een echte productiekanon! Met +1102 kg melk in 

combinatie met +0.09% vet en +0.08% eiwit is het de hoogste 

melkstier op de kaart. Ook op de fitness kenmerken scoort 

BAILEY erg goed met als uitblinker een fokwaarde voor celgetal 

van 122! BAILEY is tevens inzetbaar op pinken met een geboorte

verloop van 112. 

NIEUW: SUPERBROWN ASOS NIEUW: SUPERBROWN BAILEY

Superbrown nieuws

Foto: Luca Nolli

Foto: Luca NolliFoto: Luca Nolli
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BROWN SWISS
Pink 783939 Superbrown Bailey (n) Bradley x Pontiac 69 90 +1102 +0,09 +0,08 +42 +39 114 110 114 114 117 116 122 98 ++ 112 A2A2 BB 261 23

783439 Superbrown Benji Bradley x Juhus 132 93 +825 +0,10 +0,13 +34 +33 102 100 112 112 115 112 111 118 +++ 106 A1A2 BB 432 22

780199 Superbrown Noël Nesta x Vinzel 984 99 +492 -0,03 +0,21 +13 +25 113 107 116 114 106 109 117 110 +++ 94 A2A2 AB 465 20

783440 Superbrown Vivek Pp Viply x Zephir 0 58 +932 +0,31 +0,30 +52 +47 103 104 115 112 115 110 125 105 +++ 93 A2A2 AB 462 24/50

783938 Superbrown Asos (n) Assay x Zaster 79 90 +766 +0,13 +0,05 +29 +22 113 111 134 121 104 109 106 112 +++ 97 A2A2 BB 156 24/50

Pink 783214 Superbrown Hofer op = op Huray x Glenn 139 94 +806 +0,22 +0,14 +44 +36 104 102 111 107 118 100 104 106 +6 111 A2A2 BB 156 24

Pink 782636 Superbrown Harvest Huray x Poster 107 94 +617 +0,18 +0,29 +30 +39 97 98 127 111 127 110 96 103 +++ 112 A2A2 BB 465 24

780250 Superbrown Arrow Anibal x Zaster 3656 99 +299 +0,06 +0,22 +8 +16 118 120 134 117 104 114 106 108 ++ 92 A2A2 BB 564 25/50

780774 Superbrown Superstar 15+2 Blooming x Payssli 2285 99 +599 -0,08 +0,22 +9 +27 127 111 127 122 113 105 101 122 ++ 98 A1A2 AB 243 25/50

Fokwaarden en prijzen geldig tot 9 augustus 2022.* 

 Brown Swiss fokwaarde op basis InterbullItalië

Dochter Noel Rauzi 
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Dochter Noel Gurke

Superbrown NOËL gaat alweer een poosje mee in de Brown Swiss populatie. Met 

984 dochters in Italië blijkt Noël een echte stempelstier. 

Doordat deze betrouwbare fokstier weinig spreiding geeft, is hij makkelijk in te zetten. 

Met Triple A van 465 en een hoge score voor Body Conditie kun je NOËL het beste 

inzetten op koeien die wel wat extra kracht en conditie kunnen gebruiken. Verder blinken 

de Noël dochters uit in het % eiwit en goed aangehechte uiers. Hierdoor is NOËL 

uitermate geschikt als 1e kruising op HF, maar ook als vervolg kruising met Fleckvieh. 

De vraag naar Brown Swiss gesekst 

sperma zien wij de afgelopen tijd flink 

stijgen. Gesekst sperma is natuurlijk een 

snelle manier om alleen van de beste 

koeien nakomelingen te fokken. Momen

teel hebben wij de volgende stieren ge

sekst beschikbaar

■ Superbrown ARROW (aAa 564)

■ Superbrown SUPERSTAR (aAa 243)

■ Superbrown ASOS (aAa 156)

■ Superbrown VIVEK Pp (aAa 462)

Superbrown VIVEK Pp is de afgelopen index draai naar de nummer 1 positie gestegen 

van de jonge stieren. Elke nieuwe draai wist VIVEK Pp zich te verbeteren in elk opzicht. 

Deze koppositie maakt hem dan ook een aparte stier in het assortiment, helemaal 

omdat die ook nog 50% hoornloos vererft! +932 kg melk +0.31% vet (+52 kg)  

+0.30% eiwit (+47 kg)

Noël, een echte stempelstier

Vivek Pp op Nr. 1 bij Brown Swiss

Vrouwelijk 
gesekst
sperma 

Foto: Luca Nolli Foto: Luca Nolli

Frame: 103

Kruisbouw:  104

Benen: 115

Uier: 114

Vruchtbaarheid: 115

Levensduur: 110

Celgetal: 125

Melkbaarheid: 105

Foto: Luca Nolli



Melk + 299

Vet + 0,06%

Eiwit + 0,22%

SUPERBROWN ARROW

(Anibal x Zaster)

aAa 564 Frame 118

Uier 117

Benen 134
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HHeett bbeessttee vvaann BBrroowwnn SSwwiissss HHeett bbeessttee vvaann BBrroowwnn SSwwiissss 

(Anibal x Zaster)

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 

Neem voor bestellingen of meer informatie contact op 
met de Brown Swiss specialisten:

  Arend Zendman 06-13301075      
  Christiaan van Walderveen  06-81176653

www.bayerngenetik.nlof vraag uw dealer of ki-vereniging
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‘Nog niet eerder meegemaakt’

Dichtbij het fokdoel

Abdij Averbode laat mensen genieten

Ard Tetteroo is melkveehouder en paringsspecialist voor Bayern Genetik. Thuis op de 

boerderij melkt de melkrobot 120 Fleckvieh koeien waaronder 8 Rijeka dochters. “De 

oudsten zijn 4e kalfs, de jongsten zijn 2e kalfs. Geen enkele uitvallers! Hun gemiddelde 

productie is bijna 48 kg melk/dag. De hoogste koe wordt voorspeld op bijna 15.000 kg 

melk en heeft een bsk van 88!. Ze gaf op de top 66 kg melk/dag. Het gemak waarmee 

al deze Rijeka dochters het doen en hun fantastische klierweefsel uiers heb ik nog 

niet eerder meegemaakt”, aldus Ard. Hierbij een QR code naar verschillende Rijeka’s. 

Altijd leuk als wij foto’s ontvangen van veehouders die blij zijn met hun 

Fleckvieh koeien. Hierbij een foto van een Warrior uit een Etoscha (87,5% 

Fleckvieh) van de familie Te Geershuis. Deze vaars komt dichtbij het fokdoel 

van Martijn te Geershuis. “Zo zien we ze graag en ze geeft ook nog eens 

36 liter per dag”. En op de vraag: waarmee ga je haar straks insemineren? 

“Hier komt Hokuspokus op. Die stier is totaal foutloos, want hij bevrucht 

ook nog eens heel goed!” De Warriorvaars is voorzien van een strak en 

ondiep uier met veel kwaliteit en lengte in voor als achter uier. Ook haar 

benen zijn kurkdroog en staan perfect onder haar best gevormde kruis.  

Abdij Averbode is zeker een bezoek waard. Ook als je van koeien houdt. 

Niels en Nathalie Froyen verzorgen de ca 240 stuks Fleckviehkoeien en 

stieren. De boerderij is modern en volledig geautomatiseerd. De Fleckvieh 

stieren worden afgemest en sinds kort als vleespakketten verkocht in de 

abdijwinkel. De melk wordt deels verwerkt tot kaas die ook verkocht wordt 

in de abdijwinkel. Bovendien wordt de dagverse melk verwerkt tot ijs met 

verschillende smaken o.a. honing/walnoten en vanille. Uiteraard wordt er 

in het café Averbode abdij bier geschonken. En je kunt er overnachten. 

Kijk voor meer informatie op www.averbodemoment.be

Koenr. 23 is de Rijekadochter die voorspeld  
wordt op bijna 15.000 kg melk.

Goed bespierd, strak uier, droge benen en toch 36 liter 
daags. De favoriete vaars van Martijn te Geershuis.

Door koeien als Koosje 108 steeg de gemiddelde leeftijd van 
de veestapel tot 6 jaar en 5 maanden. Twee jaar ouder dan 
gemiddeld in Nederland. 

Twee jaar ouder dan gemiddeld
Naast melkkoeien heeft Jan Willem Dijkman een goed lopend loonbedrijf. 

Een combinatie die alleen mogelijk is als je makkelijke koeien hebt die pro

bleemloos functioneren. “Daarom ben ik fan van Fleckvieh geworden en in 

het bijzonder van de stier Ilion”, vertelt Jan Willem. “Ilion heeft ons veel 

sterke koeien gebracht zoals Koosje 108. Met dergelijke koeien kun je ge

rust gaan inkuilen of mais hakselen”.  Vader Rinus is het volledig met Jan 

Willem eens en tovert de cijfers uit de telefoon. “We zagen de gemiddelde 

leeftijd van onze veestapel flink stijgen. Koosje 108 bijvoorbeeld is inmiddels 

7e kalfs en produceert gemiddeld 9800 kg melk met een tkt van 359 dagen. 

Celgetal: 8. Wat wil je nog meer?!”

Fleckvieh koeien in de omgeving van Abdij Averbode. 



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
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■ 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: 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:  

+855 kg melk, +0.21% vet en 

+0.03% eiwit.

■ Ext. M.: Frame: 81, Uier: 85,  

Benen: 90 (op 13jarige 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.

■ 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: Friedland, Pustertaler 

■ Afstamming: Frik (rood)/Aladin (zwart)

■ KI code: 781079

■ Prijs: 25 euro

■ Omschrijving: Sterk bespierde stier 

die gemakkelijke geboorten geeft. 

Pustertaler rund komt oorspronkelijk 

uit Tirol (Oostenrijk en Noord Italie) 

en werd vroeger als dubbeldoel koe 

gehouden. Tegenwoordig wordt de 

Pustertaler voor het vlees gehouden 

als zoogkoe. De vleeskwaliteit is zeer 

goed (R en U). Pustertalers zijn er in 

het rood en zwart.

foto: Thomas Gruberfoto: Han Hopman

Stieroverzicht overige rassen
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Bijzondere koe, bijzonder verhaal

Doe mij maar een stal vol van 

Veehouders willen 
meer gezondheid 

■ De linkse koe op de foto is een BFG Winral dochter (87½% Flv)

■ Ze heeft juist voor de 5e keer gekalfd en in totaal 10 kalfjes ter wereld 

gebracht

■ “De koe is topfit en zeer vruchtbaar. Wij zijn niet blij met meerlingen, 

maar deze koe kan dat aan”, aldus boer Jan uit de Gelderse Achterhoek

■ BFG Winral en BFG Waldhoer zijn zeer duurzame Fleckviehstieren 

■ Hun aanhoudingspercentages zijn: Winral 59% en Waldhoer 43%  

in de 5e lactatie. 

■ Dit is het dubbele van normaal in Nederland

■ De stieren Winral en Waldhoer komen van hetzelfde fokbedrijf

■ De koeien op dit bedrijf zijn knalhard en functioneren op alle fronten

■ Van dit fokbedrijf zijn ook de stieren Epik en Epidot afkomstig. 

■ Doe er uw voordeel mee!

De 5e kalfs BFG Montedochter Kee 142 van Martijn Klein Gebbink werd 

geselecteerd voor de volgende ronde in de “Beste Boeren koe” verkiezing. 

Kee heeft een fraai allround type met veel lengte en een heel best kruis. 

Dit geeft ruimte aan het uier, zorgt voor vlotte geboorten en voor een goede 

vruchtbaarheid. Met de kracht in de bovenbouw kan de koe bovendien 

probleemloos oud worden. Wat wil je nog meer? Doe er mij maar een stal 

vol van!

De Fleckvieh klanten van Bayern Genetik wisten het al. Maar nu weet 

ook de grootste ki-organisatie van Nederland het: de Nederlandse en 

Vlaamse boer wil vruchtbaardere en gezondere koeien.

CRV hield een enquête die werd ingevuld door ruim 2000 melkveehouders. 

Opvallend is dat met name de Holstein fokkers minder aandacht willen voor 

melkproductie en meer aandacht willen voor klauwgezondheid, uiergezond

heid en vruchtbaarheid. Dubbeldoelfokkers blijven volgens de enquête koers

vast selecteren op gezondheid, elk jaar een kalf en een melkproductie 

met hoge gehalten. Dit is al jaren het fokdoel bij Fleckvieh. Dit ligt verankert 

in de volgende verdeling: 

■ Gezondheid + levensduur 44% 

■ Melkproductie 38%

■ Spieren en dagelijkse groei 18%

5e kalfs BFG Winral dochter brengt 10 kalveren ter wereld!

Kee wordt in de 5e lactatie voorspeld op 11.258 kg melk  
met 5.01% vet en 3.88% eiwit. LW.: 119

Dubbeldoel is 
consument-
vriendelijker  
en + 5 cent
Zowel uit economisch als ecologisch overwegin

gen levert dubbeldoel voordeel op. Dit resultaat 

werd op een congres in Berlijn gepresenteerd. 

Met name de extra opbrengsten van Fleckvieh 

slachtkoeien en Fleckvieh stierkalveren (+5 ct/ kg 

melk) geven de doorslag. Ook heeft Fleckvieh 

milieuvoor delen door het lagere krachtvoer ge

bruik. Tenslotte kan de dubbeldoelkoe op meer 

sympathie bij de consument rekenen. Bron: Veeteelt
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Twijfelt u nog 
over inkruisen?

Triple A overzicht

BFG Mahango Pp, 
the king of Fleckvieh

Kruis minimaal 1x met Fleckvieh voor verdwijnen  

inteelt, dezelfde melkproductie, gezondere dieren, 

langere levensduur een extra inkomsten. 

BFG Rijeka heeft de kicode 432. Zijn dochters zitten goed in mekaar en lijken 

onverslijtbaar.

Zelden heeft een stier de afgelopen jaren meer invloed gehad op de 

Fleckvieh populatie dan BFG Mahango Pp. Zijn kracht ligt in de melk

productie, de enorme bespiering die hij vererft en de super beste kruizen 

die hij zijn nakomelingen meegeeft. 

‘Inteelt is een sluipmoordenaar’
“Wij zijn met Fleckvieh begonnen omdat bij Holstein 

de inteelt toenam. Langzaam maar zeker merk je dat 

de kalveren en de koeien problemen krijgen die we 

in het verleden niet kenden. Nu zijn die problemen 

voorbij”. 

Koei’n Kiek’n op afstand bij familie Walvoort

Voor de video over de Fleckvieh 

koeien bij de familie Walvoort 

scan de QR code

Scan hier de QR code voor foto’s 

van kruisingsdieren

Voor foto’s van 

de Rijeka dochters 

scan de CR code

Voor alle Triple A 

codes van  

Fleckvieh scan 

deze QR code

Voor foto’s 

van zijn 

dochters 

scan de  

QR code

BFG Mahango Pp, bij leven al legendarisch



KI-organisaties Nederland

FertiPlus 0573 74 07 40

KIService Salland 0529 47 04 05

KI Kampen 0529 43 19 67

KIService Propos 0492 34 47 66

KIService Freyr 0547 36 16 83

KIService Twente 0541 67 02 65

ReproPlus NWFNH 058 257 40 59

KI ZuidWest 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

HJKI inseminatiedienst 010 522 23 08

KIService Van Engelen 0341 25 86 85

KI Samen 077 358 67 89

Wormgoor ins. Service 06 12 41 70 46

GGINederland 038 333 36 70

KIService Solides 0529 47 04 19

KIService LyBo 06 21 16 57 57

KIService 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

Fleck Agro 06 30 11 32 68

KI-organisaties België

Rainer Lentz +32 495 10 82 97

SVC OostWest +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

fo
to

: E
ls

 K
or

st
en

Juliana 1, 50% Fleckvieh


