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Miura is een veelzijdige topstier 
van het allerhoogste niveau.  
Als genomic stier van modaal 
niveau viel hij nauwelijks op. 
Zijn melkgevende dochters 
produceerden echter zo goed, 
dat hij sinds z’n fokstierdebuut 
eind vorig jaar, doorgestegen 
is naar de absolute top van de 
Italiaanse ranglijst. 
Hij heeft een zeer compleet 
verervingspatroon, maar wat 
opvalt zijn de enorme gehalten. 
En dat ook nog eens bij een 
ruime melkplas. Miura geeft 
middelgrote koeien die soepel 
bewegen vanuit goed gevormde 
kruizen, met beste harde benen 
die licht gekromd zijn. 
Ze hebben daarbij gezonde, 
makkelijk werkbare uiers. Miura 
vererft een aantal eigenschap-
pen die je wereldwijd zelden in 
één stier vindt. Hij is pinkenstier, 

Miura  aAa 342516   Afterburner x Enforcer x Bookem

Miura dochter Sacra

Disclosure dochter Marie 257, Mts Reinders, Anevelde

Disclosure  aAa 516432   Maik x Ramos x Shottle
Een echte levensduurtopper.  Zo 
openbaart Disclosure zich meer 
en meer. Qua aanhoudingscijfers 
behoort Disclosure steevast bij 
de allerhoogsten. Met achtereen-
volgens Maik, Ramos en Shottle 
in z’n stamboom is duurzaam-

Cijfers en verstand

Veecom Team

heid ook haast verankerd. Zijn 
extreem goede cijfers voor cel-
getal en dochtervruchtbaarheid 
zijn hier mede debet aan. Wat 
opvalt is het gemak waarmee 
de Disclosure’s produceren, het-
geen ook af te lezen is aan de rui-

me conditiescore. Disclosure’s 
zijn uitgebalanceerde dieren met 
veel breedte en kracht, en laten 
veel van hun vaders aAa-code 
(516432) zien. Door hun brede 
en krachtige bouw beschikken 
ze over veel stabiliteit, capaci-
teit en vermogen. Zowel op de 
intensieve alsook  meer grasrijke 
rantsoenen kunnen ze daarom 
prima uit de voeten. Kenmer-
kend zijn verder de goed ge-
vormde kruizen en sterke klau-
wen. Als vaars doen ze wat rond 
aan, maar tijdens latere lactaties 
laten ze steeds meer kwaliteit 
zien. Disclosure’s zijn koeien die 
weinig arbeid vragen. Ze produ-
ceren melk die bovendien zeer 
geschikt is voor de kaasberei-
ding. Disclosure is pinkenstier 
en bevrucht uitstekend. Wij zijn 
er steeds meer van overtuigd; 
Disclosure is de nieuwe Prince.

Op school draait alles om 
cijfers. Die bepalen je school-
advies en of je over mag. 
Toch blijken kinderen met 
gemiddelde cijfers het later 
verrassend goed te doen. 
Vaak beter dan die met hoge 
cijfers. Dat komt omdat we 
niet altijd de competenties 
meten die bepalend zijn 
voor een succesvolle loop-
baan. Ook kun je zo vroeg 
niet voorspellen hoe een 
kind zich ontwikkelt. Je hebt 
vroegwijs en laatwijs.
De factor eigenwijs is mis-
schien wel een onderschatte 
eigenschap die veel succes-
volle ondernemers eigen is. 
Maar daar krijg je geen cijfer 
voor op school. Wie eigenwijs, 
met de nadruk op wijs, paart 
aan gezond verstand kan 
toch ver komen in het leven.
Om stieren op waarde te 
schatten gebruiken we ook 
cijfers. Als hulpmiddel, maar 
niet meer dan dat.  Cijfers 
helpen om vooruitgang te 
boeken, maar alleen als de 
koe het aankan. 
De beoordeling van koeien 
vindt nog steeds alleen op 
jonge leeftijd plaats. Zaken 
als doorontwikkelen op 
latere leeftijd en invloed 
van bloedlijnen zijn lastig in 
cijfers te vatten. Dat vraagt 
om eigenwijs vakmanschap. 
Bij  Veecom vervullen zowel 
de specialist in cijfers als de 
koeienkenner een grote rol. 
Het maken van de juiste 
paring leer je immers niet op 
school.

vererft iets kromme benen, heeft 
super gezondheidskenmerken, 
een vlotte melkbaarheid en is 
daarbij ook nog een A2/A2-stier. 
Miura heeft alles in zich om één 
van de bepalende stieren van ons 

pakket te worden. En hij komt 
precies op het juiste moment; 
hij past namelijk uitstekend op 
Maik-bloed, zoals dochters van 
Malki en Disclosure. Miura komt 
als geroepen. 
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In het prachtige heuvelachtige landschap van 
Zuid-Limburg namen de broers Jurgen en 
Jeffrey Conjarts in 2012 het melkveebedrijf 
over van hun ouders Nico en Ans die nog 
altijd actief meehelpen. Het bedrijf, gevestigd 
in Margraten, is in de jaren twintig van de 
vorige eeuw aangekocht door de familie 
Conjarts. Jurgen en Jeffrey vormen de vierde 
generatie op het bedrijf met momenteel 345 
melkkoeien en 180 stuks jongvee. 

De dagproductie bedraagt 32,5 kg melk met 
4,35% vet en 3,60% eiwit.
De gemiddelde melkproductie per koe ge-
leverd aan de fabriek bedraagt 10.400 kg 
melk. Jurgen en Jeffrey zijn al van jongs af 
aan betrokken bij het bedrijf. “Als familie 
hebben we destijds de keuze gemaakt om 
in te zetten op groei; meer koeien melken. 
De behoefte aan sterkere koeien die ouder 
kunnen worden hing daarmee samen. De 
keuze voor aAa en doe-het-zelf KI is toen 
gemaakt”, aldus Jeffrey. 
“De jaren erna boekten we vooruitgang. 
We kregen sterkere koeien en zagen het 
vervangingspercentage dalen. Maar het bleek 
telkens weer een uitdaging om uit het ruime 
aanbod van meerdere KI-organisaties de 
best passende stieren voor ons bedrijf te 
kiezen. Elke vertegenwoordiger wil toch 
zijn ‘eigen’ stieren verkopen en dat maakte 
het voor ons niet eenvoudiger. Ook zagen 
we nogal wat wisseling in nakomelingen van 
eenzelfde stier.  
We vonden dat dit beter moest en gingen 
opzoek naar een partij of een persoon die 

ons daarbij kon ondersteunen, aAa kent en 
toepast en daarin praktijkervaring heeft. In 
2017 kwamen we in contact met Gerbert 
Engelen, hij heeft ons de Veecom-aanpak 
uitgelegd en dat sprak ons meteen aan. 
Daarbij was Gerbert geen onbekende voor 
ons. Met zijn jarenlange ervaring op fok-
kerijgebied en zijn passie voor vee bleek hij 
voor ons de juiste man op de juiste plaats. 
Hij weet precies wat er speelt op een groot 

melkveebedrijf en een bijkomend voordeel 
is dat hij vaak praktische tips deelt met 
betrekking tot de bedrijfsvoering. 

Jeffrey Conjarts: “Fokkerij ontzorgd door Veecom-aanpak’’ 

“Het bleek een uitdaging passende stieren te vinden”

Veecom is al jaren de distributeur 
van het Franse INRA 95 ras. INRA 
95 is het enige ras ter wereld speciaal 
gefokt voor de gebruikskruising op 
Holstein koeien.
Na 60 jaar fokken met verschillende vlees-
rassen blijkt dit ras belangrijke voordelen 
te bieden t.o.v. Belgisch Witblauw. 
Inmiddels zijn er veel INRA 95 kalveren 
geboren en afgemest in Nederland.  
Vanuit alle geledingen in de keten horen we 
positieve ervaringen. Veehouders die INRA 
95 graag willen blijven gebruiken vanwege 
de super bevruchtingsresultaten (ook op 
probleemkoeien), gemakkelijke geboortes 
en mooie, vitale kalveren. 
Ook de kalverhandelaren en de afmest be-
drijven krijgen steeds meer ervaring met 
INRA 95 en zien de voordelen van dit ras. 
Zo blijken de INRA 95 kalveren na 240 
dagen wat betreft gewicht vrijwel gelijk te 

Veecom Opti-Meat: een vaste waarde in het kruisingssegment
blijven aan de BWB. De ervaring van de 
afmester is echter dat de INRA 95 kalveren 
vitaler zijn en vlotter herstellen van een ver-
koudheid of longproblemen. Dit betekent 
minder medicijnen, lagere uitval en minder 
voer om de kalveren weer bij te sturen. 
We zien nu ook dat in de meeste gevallen 
de prijs van de INRA 95 gelijk opgaat met 
de BWB.

Kwaliteit in Belgisch Witblauw 
Naast een groeiende belangstelling voor 
INRA 95 is er nog altijd veel vraag naar de 
betere BWB stieren. 
In onze vorige Veecommunicatie hebben wij 
verteld over de nieuwe BWB stieren in ons 
programma: Ribeye en Expression, waarvan 
inmiddels de eerste kalveren zijn geboren. 
Expression en Ribeye bevruchten goed.
Van Ribeye worden de kalveren gemakkelijk 
geboren en hebben veel breedte. 

INRA 95 kalveren ten voeten uit: op en top vitaliteit

Deze brede kwaliteitskalveren worden 
zeer gewaardeerd. Expression kalveren 
worden nog wat lichter geboren. Expres-
sion kan ook op vaarzen en oude koeien 
gebruikt worden en is een prima voorbeeld 
van lichte geboortes gepaard aan kwaliteit. 

Punch P x Perplex P x Stadel

Topspeed Gustavo PP

aAa 243
Gustavo (bovenste foto) is de trots van 
Topspeed fokker Jan Wigboldus. Gustavo 
is niet alleen rood en homozygoot hoorn-
loos, Gustavo is ook een A2/A2 stier en 
blinkt uit in hoge gehalten, uiergezondheid 
en levensduur. De moeder van Gustavo is 
de halfzus van Raglan RF en is met 118 LW 
en super gehalten op puur gras een voor-
beeldkoe voor de toekomst. Gustavo is uit 
de natuurlijke dracht en ook zeer geschikt 
voor de biologische veehouder.

Hotspot x Mr. Salvatore x S.shot

Kitami PP RF  

aAa 153
Kitami komt voort uit de  Wilder Kanu P 
familie, een zeer succesvolle familie in met 
name het roodbont segment.
Kitami is veel gebruikt als stiervader omdat 
hij een hoog niveau paart aan homozygoot 
hoornloos en daarbij heeft Kitami ook nog 
de roodfactor. De fokwaarde van Kitami 
kenmerkt zich door de combinatie van 
veel liters en hoge gehaltes in vet en eiwit. 
Daarbij laat Kitami geen steken vallen in de 
secundaire kenmerken. 

Kijk op www.veecom.nl voor  
nieuws en bedrijfsreportages.

Ga naar Facebook en 
zoek:  Veecom Optimate

Met behulp van zijn expertise zien we dat 
er meer balans in onze veestapel komt. Ger-
bert doet bij ons het paringsadvies achter 
de koe op basis van aAa, hij heeft kijk op 
koeien en gebruikt fokstieren waarvan hij 
de dochters heeft gezien. 
Toen de eerste generatie vaarzen aan de 
melk kwamen, waarbij Veecom de stierkeuze 
had gemaakt, werd al duidelijk dat we de 
juiste keuze hadden gemaakt. Als je onze 
vaarzengroep nu aan het hek ziet staan dan 
zie je meer uniformiteit. Ook zijn de vaarzen 
minder groot en hebben ze een spiertje 
extra. 
Wat ons opvalt is dat je met goede stieren 
in de juiste combinatie meer vooruitgang 
boekt dan met het fokken op cijfers.  Dis-
closure, Prince, Savoia, Malki, Solero en Ga-
lactico zijn de vaders en deze koeien passen 
uitstekend in ons TMR-systeem. Ze geven 
weinig problemen en kunnen op ons bedrijf 
oud worden. In het vervangingspercentage 
zien wij een dalende trend, hetgeen tot ge-
volg heeft dat er steeds meer vleesstieren 
gebruikt kunnen worden. 
Voorheen was het Belgisch Witblauw en 
later INRA95. De INRA95 kalveren bleken 
lichter bij de geboorte en vitaler. Ook is de 
bevruchting beter. Redenen om nu alleen 
nog INRA95 te gebruiken.”
De inzet van Veecom, in ons geval Gerbert, 
ontzorgt ons enorm op fokkerijgebied. Als 
een koe tochtig is, dan hoef ik maar op de 
lijst te kijken en het juiste rietje uit het vat 
te halen. 
Dat Veecom naast het eigen pakket stieren 
van derden adviseert, maakt onze insemina-
tielijst met Disclosure, Raglan RF, Potter P, 
Miura, Bernell en Malki meer dan duidelijk.”

“Iedereen praat wel over inteelt, maar met Savoia (Prince x Ford x Tugolo) doe je echt aan bloedverversing.”

“De Malki dochter (links) is voor ons een voorbeeldkoe, de Savoia dochters hebben de kwaliteit om in 
haar voetsporen te treden.”
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Meer melk per kg fosfaat bij Mts. Posch in Westwoud

Tjerk en Rein Posch zijn alweer de zesde generatie op een 
bedrijf met een rijke historie. De familie Posch is al eeuwen 
lang bekend door hun fokkerijprestaties. 

Aan het eind 19e eeuw gingen de eerste koeien de oceaan over 
naar Amerika en in de huidige tijd voeren bekende HF-bloedlijnen 
nog steeds terug op de koeien van Posch. Clazina 48 was de eerste 
100.000 liter koe van Nederland en de West-Friezen hebben altijd 
al een zwak voor hoge producties gehad. In 2014  waren ze de 
nummer 1 qua productie in Noord-Holland.  “De laatste 10 jaar 
zitten we ruim boven de 11.000 kg. Ondanks de goede resultaten 
met bewezen stieren als Kodak, Pilot en Persuader werd ons sterk 
aangeraden om genomics stieren te gebruiken.”

“Men beredeneerde dat het gebruik van oude fokstieren de voor-
uitgang zou blokkeren, omdat de jonge genomic stieren op papier 
veel hoger waren. Nu weten we wel beter.  Voorheen hadden we al 
het jongvee hard nodig om de 3 robots volledig bezet te houden, 
de insteek was behoorlijk hoog. De laatste jaren is de leeftijd van 

de veestapel van 4.01 naar 4.09 gegaan en dat werkt in alles door. 
We hebben minder jongvee nodig doordat de koeien zonder al te 
veel problemen ouder worden en daardoor houden we meer tijd 
over om ons bedrijf te optimaliseren.”
Tjerk Posch:  “Korte lijnen en persoonlijk contact, daar houd ik van. 
Drie keer per jaar maken we met Rick een rondje door de koeien 
en het jongvee, voor individueel stieradvies.” 
“Bij de paringen gebruiken we hoofdzakelijk fokstieren van verschil-
lende organisaties. Koeien die slecht drachtig worden gaan bij een 
proefstier of bij een INRA 95 (vleesstier). Deze aanpak resulteert 
in vaarzen die ondanks verschillende vaders enorm op elkaar lijken. 
Fokken op productie vinden we van ondergeschikt belang, gelet 
op de producties van de vaarzen 9500 4.41 3.60 en de oudere 
koeien 12.200 4.35 3.56 is het gunstiger om de koeien nog ouder 
te laten worden zodat we automatisch de productie per kg fosfaat 
omhoog krijgen.” 
Rein: “De dochters van Prince zijn echt koeien die veel arbeids 
plezier geven. Ik bekap alle koeien en het is wonderbaarlijk hoe 
goed de klauwen van de Prince koeien zijn. Op de foto linksboven 
zien we links Clazina 262, een toonbeeld van een Prince koe. Als 
derdekalfs Princedochter heeft zij zonder problemen in 3 lijsten 
met een leeftijd van 5.06 al meer dan 50.000 liter heeft gegeven. We 
zijn zeer tevreden en we zien veel toekomst in de manier waarop 
we met Veecom werken.”

Voldoen aan de wens van de veehouder om meer aanbod te 
creëren in stieren met ronde codes, met de nodige variatie 
en spreiding in bloedlijnen.  Dat was in 2013 voor Veecom de 
reden om Farmers Wish mede op te richten.

De slogan van Farmers Wish is vanaf de oprichting: ‘Kwaliteit in de 
breedte’. Dit betekent niet alleen zorgdragen voor de inzet van stieren 
met schaarse ronde aAa codes, maar altijd gaan voor kwaliteit. 
Kwaliteit in de breedte komt op 3 onderdelen tot uiting.

1.  Kwaliteit in de bouw van de stieren. Dus niet alleen stieren met 
ronde kenmerken, maar bovenal kwaliteit. Slechte stieren hebben 
namelijk ook een code.

2.  Kwaliteit in de afstamming: de afstamming is erg bepalend voor 
wat er vooral op latere leeftijd in de ontwikkeling van de dieren 
plaats vindt. 

3.  Kwaliteit in zowel productie, functioneel exterieur en bovenal 
in de gezondheidskenmerken celgetal, vruchtbaarheid, klauwge-
zondheid resulterend in goede levensduur- en aanhoudingscijfers.

De filosofie van Farmers Wish wordt door veel veehouders, ook in de 
ons omringende landen,  erg gewaardeerd.  Het FaWi programma was 
een samenwerking tussen Veecom en KI Samen. Toen KI Samen in 2020 
het contract beëindigde, heeft  Veecom de naam Farmers Wish en de 
stieren die op dat moment nog in leven waren, zijnde FaWi Allegro, 
FaWi Big Deal en FaWi Futuro alsmede de voorraad voor de volle 
100% overgenomen.  

Blij met Allegro: ronde code en verfrissende bloedvoering

Farmers Wish maakt doorstart

Zo kan het Farmers Wish programma worden voortgezet. En zo kan 
Veecom dus blijven voldoen aan de gewenste kwaliteit in de breedte. 
In deze uitgave van de Veecommunicatie en op de nieuwe stierenkaart 
presenteren we een aantal interessante nieuwe FaWi stieren.

Trix 95 v. FaWi Caruso, Mts. Thijert, Deurningen

De uitgangspunten van het Farmers Wish programma: 
ronde codes in combinatie met een verfrissende, niet al-
ledaagse bloedvoering, komen bij FaWi Allegro  helemaal 
tot zijn recht.  

Allegro levert via oud bloed beste vaarzen die veel produceren. 
Triple Threat (1972) is bijna 50 jaar geleden geboren en was een 
topstier in zijn tijd. Ook bij Prince met MToto x Rudolph x Skywal-
ker is de afstamming oud, maar puur goud.
Ook Big Spell heeft met Bertil x Ramos een belegen bloedvoering.
Toch produceren de Allegro vaarzen ver boven verwachting en 
stijgt de productie-index door de persistentie en laatrijpheid van 
vaars  naar tweedekalfs met 600 kg melk.

Concurreren met hedendaags bloed
De cijfers van dit soort stieren vallen altijd tegen, maar we moe-
ten ons realiseren dat dit soort stieren door hun oude bloedlijnen 
al met een 10-0 achterstand aan de wedstrijd beginnen, terwijl de 
dochters van deze stieren in de praktijk elke dag bewijzen te kun-
nen concurreren met hedendaags bloed.
Allegro geeft veel rib en veel breedte, de beste benen worden goed 
gebruikt en bijna geen enkele 516-stier geeft zulke brede kruizen 
en spenen die achter goed en ruim zijn geplaatst. Zowel celgetal 
als vruchtbaarheid zijn goed en je kunt Allegro heel goed op pinken 
gebruiken.  Allegro dochters maken veehouders blij.

Van alle stieren in Nederland met code 156, 516 of soortgelijke 
cijfers is Disclosure de beste stier in aanhoudingscijfers. FaWi 
Madiba en FaWi Larando staan ook hoog in het klassement. 
FaWi Caruso heeft nog geen honderd derdekalfs dochters, maar 
met z’n huidige levensduur 759 is hij zeker de volgende stier die 
in de top 3 aanhoudingscijfers verschijnt. FaWi stieren verrijken 
derhalve de mogelijkheden voor aAa gebruikers.

Aanhoudingscijfers

Productie: (175) 36.3 kg 4.27% vet en 3.58% eiwit

Rollend jaargemiddelde: 4.08 11.450 4.39% vet en 3.62% eiwit

aAa: 20+ jaar en Veecom Optimate 7 jaar

Levensproductie aanwezige koeien: 32.692 kg melk

Levensproductie bij afvoer: 53.535 kg melk

Koeien: Prince, Kodak, Disclosure, Madiba, Mufasa, Big Winner, Scolari, 
Zamagni, Jovanotti, Malki en Spell

Inseminatie: Miura, Disclosure, Bernell, Caruso, Potter P, 
Sciaqua, Madiba, Rimini, Gustavo, Ginstream, Joopy en Mexplor

Foto links: Rein en Tjerk Posch met Wonderboy dochter Puk 427 (rechts) 
en Princedochter Clazina 262 (foto Alger Meekma)

“Oude fokstieren zouden de vooruitgang blokkeren. 
Nu weten we wel beter”
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FaWi Big Deal  aAa 165  Big Spell x Jorryn x Abrian

Twee nieuwe uitzonderlijke ronde FaWi stieren

“Veel mensen begrijpen niet hoe we met fokken op aAa in com-
binatie met stieren zonder hoge indexen, toch tot 15.000 kg melk 
per koe kunnen komen. De vraag is vaak:  ‘Wat is het geheim achter 
jullie hoge producties? Ik ben lid van de vrijwillige brandweer en 
daar is de gouden regel ‘Treat first what kills first’. Vertaald naar 
de fokkerij denk ik dat je de meest beperkende factoren het 
eerst moet herstellen. aAa is daar een geweldig basisinstrument 
voor, maar de keuzes voor stieren die kwaliteit, laatrijpheid en 
levensduur vererven spelen een belangrijke rol. In veel paringen is 
productieaanleg niet de beperkende factor. Zo melken we een hele 
goede FaWi Madiba dochter uit een koe die het nauwelijks aan 
kon en is onze beste vaars een Marconi x Wellness x Starleader. 
Koeien met hoge levensproducties zoals Rita 17 zijn voor ons de 
graadmeter voor ons fokkerijbeleid.”

Jaren geleden waren er al goede argumenten om het sperma van 
D-Mason Berico te importeren. Zo was hij afkomstig uit een solide 
Italiaanse koefamilie en had met D-Mason x Goldwyn x Titanic 
x Ford een unieke bloedvoering. Zijn aAa-code 615 maakte hem 
extra aantrekkelijk. Ronde stieren zijn immers schaars en 6-stieren 
in het bijzonder. 
Inmiddels zijn er volop Berico dochters aan de melk, tot volle 
tevredenheid, merken we dagelijks. Veehouders zijn enthousiast 
over de zwartvellige, robuuste kwaliteitskoeien die gemakkelijk 
veel melk produceren. Bovendien laten de Berico’s over de lactaties 
een flinke progressie zien. Hij noteert dan ook mooie cijfers voor 
laatrijpheid en persistentie. Daarnaast scoort Berico positief voor 
celgetal en dochtervruchtbaarheid. Berico’s blijken ook lang mee 
te gaan; uit de recent gepubliceerde aanhoudingscijfers blijkt hij 
hiervoor een heuse topper te zijn. 
Wat meteen opvalt aan de Berico’s, dat zijn de goed geconstru-
eerde kruizen met steevast centrale draaiers, hetgeen z’n code ook 
al aangeeft. De kwalitatief goede benen worden prima gebruikt. 
De uiers zijn goed opgehangen, van prima kwaliteit en uitermate 
geschikt voor robotmelkingen. 
Berico geeft een geweldige mix van kwaliteit, balans, kracht en stijl, 
hetgeen zoveel koeien nu zo nodig hebben.  Kortom: Berico is veel 
meer dan alleen maar een bron van de steeds schaarser wordende 
aAa-code 6. Hij is gewoon de goede stier op het juiste moment.  
Kijk op onze website veecom.nl en Facebookpagina voor 
video’s van Berico dochters

Disclosure dochter Cuperius 1110 (Disclosure x Viken). “Disclosure dochters 
blinken uit in celgetal en vruchtbaarheid. De dochters van Disclosure en Prince 
vinden wij de koeien voor de toekomst.”

Allegro dochter Griet 257 (Allegro x Frisbee). “Zowel de Allegro als de Disclo-
sure dochter producereren na 250 dagen nog ruim 35 kg melk per dag en 
spotten daarmee met alle wetten van de indexfokkerij”, aldus de broers.

Visstein Armando is een zoon van Mars Frassino uit de Barnkamper 
Octavia lijn. De Octavia’s zijn al generaties lang aanwezig op het 
bedrijf van familie Visch uit ’t Harde. Ze worden met name geroemd 
vanwege hun overlevingsdrang en extreem beste gehalten. 
De naam Armando is gekozen, omdat we denken een enorm talent 
te hebben gevonden dat gehalten combineert met exceptionele 
secundaire kenmerken. Armando is een stier die veel fijnheid en 
kwaliteit laat zien, met behoud van ronde kwaliteiten. Armando 
past met z’n zelfredzaamheid, super gezondheid, uitzonderlijke 
gehalten,  A2/A2 en BB helemaal in deze tijd. 

Frassino x Brasil x Chipper-P 
Visstein Armando A2/A2  BBaAa 165

Met trots presenteren wij u: Poppe Ponale. Ponale is een zeer fraaie, 
levendige stier met glasharde benen. Ponale is een 156-stier van 
het allerhoogste niveau. We verwachten van hem zeer productieve 
dochters met beste gehalten. Maar ook voor met name benen en 
secundaire kenmerken scoort Ponale zeer goed. De moeder van 
Ponale is als twenter helaas verongelukt, overigens nadat ze een 
fantastische eerste lijst had gemaakt van 16.270 kg melk met 4.20% 
vet en 3.51% eiwit in 395 dagen. Ponale is qua bloedvoering een 
geweldige aanvulling op de Maik, Prince en Ramos bloedlijnen die 
veel gebruikt zijn bij aAa-bedrijven. 

Poppe Ponale A1/A2  ABaAa 156
Bahrain x Penmanship x Oak

Berico: uitstekende bron van ‘6’, en meer…Wim Mooijman, Westerwijtwerd:

Foto links: Rita 17 v. MToto Ex 90 152.889 kgM 4.43V en 3.41E 
Naast Rita 17 passeerde ook Boss Iron dochter Blauw 157 de 
150.000 kgM grens.


