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Jan van Termeij Vleesvee adviseur
2405 XW Alphen aan den Rijn			
Tel.: 06 290 777 87.
E-mail: j.g.termeij1954@kpnmail.nl

Rumivar
7921 TH Zuidwolde			
Tel.: 0655 99 5000
www.rumivar.nl

Gezondheidsdienst voor Dieren
Deventer
Tel.: 0570 660344
www.gddeventer.com

Spaansen bv
Divisie bestratingsmaterialen
Tel.: 06 53910770
www.spaansen.nl

Maison Box Traiteur
1463 LP Noordbeemster 			
Tel.: 0299 690400
Mobiel: 06-46262206
www.maisonboxtraiteur.nl

KI SAMEN
Grashoek			
Tel.: 077 3586789
www.ki-samen.nl

CRV
Arnhem
Tel.: 026 3898500
www.crv4all.com

FORFARMERS HENDRIX
Lochem			
Tel.: 0573 28 88 00
www.forfarmershendrix.nl

Gebrs. Fuite b.v
8281 JB Genemuiden			
Tel: 038 385 41 77
www.fuite.nl

STREEK MAKELAARS
Steenderen			
Tel.: 0575 441346
of 06-20801930
www.streekmakelaars.nl

Robert Keizer
In- en verkoop van vleesvee
Holtweg 10, 7588 Beuningen
Tel.: 06 23055396

Meat Friends B.V.
4705 AE Roosendaal		
Tel.: 0165 – 566200
www.meatfriends.nl
verrassende

MAMYLAC
Ko den Hamer
Tel.: 06-12076180
www.mamylac.be

Boehringer Ingelheim
1817 MS ALKMAAR		
Tel.: 072-566 24 11
www.boehringer-ingelheim.nl

Bewust Natuurlijk Luxe
Wageningen
Tel.: 088-8886677
www.bewustnatuurlijkluxe.nl

Hardeman Isolatie
3774 TC Kootwijkerbroek			
Tel.: 0342 443 651
www. hardemanisolatie.nl
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Algemene Voorwaarden Veiling 2015 NVM te Zwolle
Artikel 1:

Veilingregels:

veilingvoorwaarden. Deelneming aan de veiling wordt

9.3 De organisator is niet aansprakelijk voor schade die

vertoon van een legitimatiebewijs een schriftelijke

Algemeen:

Artikel 4:

aangemerkt als aanvaarding van deze voorwaarden.

is toegebracht door runderen aan personen of zaken

biedverklaring te ondertekenen, waardoor de koop-

Toepasselijkheid:

4.1 De leiding van de veiling is in handen van de

6.4 De inbrenger staat tegenover de organisator in

van derden. De aansprakelijkheid blijft derhalve ex

overeenkomst een feit is.

1.1 De organisatie van de Nationale Vleesvee Mani-

veilingmeester. De veilingmeester wordt aangesteld

voor zijn beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot

artikel 6: 179 BW berusten bij de inbrenger.

12.5 Betaling aan een ander dan de organisator be-

festatie (hierna te noemen: ‘de organisator’) organi-

door de organisator.

de ingebrachte runderen.

9.4 De inbrenger is als bezitter ex artikel 6: 179 BW

vrijdt de koper noch de verkoper/inbrenger van beta-

seert veilingen van vrouwelijke runderen, voor leden

4.2 De veilingmeester heeft beslissingsbevoegdheid

6.5 De inbrenger vrijwaart de organisator voor alle

jegens de organisator aansprakelijk voor door het rund

lingsverplichtingen jegens de organisator.

van de deelnemende stamboeken aan de NVM, zijnde

ten aanzien van:

aanspraken van derden welke enig recht op de door

toegebrachte schade aan zaken van de organisator.

12.6 Alle te veilen runderen worden verkocht in de

stamboeken welke deel uitmaken van de Federatie van

– het weigeren van biedingen;

de inbrenger ingebrachte runderen doen gelden.

Vleesveestamboeken Nederland.

– de toewijzing;

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de

– de gunning;

relatie tussen de organisator en de eigenaar of diens

–d
 e veilingmeester kan zonder opgave van redenen

gunning bevinden met alle eventuele zichtbare en

Verplichtingen inbrenger:

Artikel 10:

onzichtbare gebreken. Niemand kan zich beroepen op

Artikel 7:

10.1 De inbrenger vrijwaart de organisator voor alle

een onjuiste omschrijving, benaming of verdere ver-

7.1 Inbrengers zijn verplicht hun runderen in een goede

aanspraken ter zake welke de koper/bieder jegens de

melding waardoor iedere vrijwaring van de zijde van

conditie op het veilingterrein aan te leveren. Indien naar

organisatie geldend mocht maken, zulks nu de organi-

de inbrenger wordt uitgesloten. Let wel de genoemde

indien er naar het oordeel van de veilingmeester te

het oordeel van de organisator de runderen hieraan niet

sator optreedt als onmiddellijk vertegenwoordiger van

voorwaarden gaan nooit de in Nederland geldende

weinig aspirant-kopers zijn kan hij besluiten de veiling

voldoen, kan hij de runderen weigeren.

de inbrenger.

wetgeving te boven. Koopvernietigend blijft koopver-

Verplichtingen organisator:

geen doorgang te laten vinden.

7.2 De inbrenger verplicht zich om zodra het rund is

10.2 De veiling wordt gehouden volgens het principe

nietigend.

Artikel 2:

–d
 e veilingmeester is gerechtigd om de volgorde van

aangemeld, de organisator daadwerkelijk in de gele-

van het bij opbod verkopen, prijzen zijn inclusief BTW.

12.7 De bieder/koper is verplicht kenbaar te maken of

vertegenwoordiger (hierna te noemen: ‘de inbrenger’)

een persoon als koper weigeren;

en op de relatie tussen de organisator en de koper/
bieder.

hij al dan niet in de landbouwregeling met betrekking

2.1 De organisator is gehouden de runderen die zijn

de te veilen runderen te wijzigen of runderen uit de

genheid te stellen het rund te veilen. Mocht de inbren-

ingebracht als goed huisvader te beheren.

veiling te nemen.

ger om wat voor reden dan ook een rund niet ter

Vergoeding organisator:

tot BTW verplichtingen is opgenomen.

2.2 De organisator is gehouden de veiling naar beste

– alle overige kwesties.

veiling aanbieden, dan is hij aan de organisator een

Artikel 11:

vakmanschap te organiseren en de belangen van de

– Tijdens de veiling wordt toezicht gehouden door een

vaste vergoeding verschuldigd van € 125,--. Laatstge-

11.1 Als vergoeding voor haar diensten heeft de

Eigendomsvoorbehoud:

inbrenger zoveel mogelijk te behartigen.

notaris. In geval van een geschil omtrent de juiste wijze

noemd bedrag wordt kwijt gescholden indien het rund

organisator jegens de koper aanspraak op een bedrag

Artikel 13:

2.3 De organisator is voorts gehouden tot de organisa-

van toewijzing of gunning van enige kavel, beslist de

naar aanmelding is gestorven, dan wel een deugdelijke

dat gelijk staat aan 5% van de op de veiling gereali-

13.1 Totdat de koper volledig heeft betaald, dat wil

torische afwikkeling van de koopovereenkomst mid-

toezicht houdende notaris direct en in hoogste instan-

dierenartsverklaring kan worden overgelegd waaruit

seerde koopsom. De minimumprovisie bedraagt

zeggen zowel de koopsom, opgeld, als eventuele

dels het administratief vastleggen en laten onderteke-

tie over het geschil. De inbrenger, koper en organisator

met redenen omkleed blijkt dat het rund niet ter

€125,-- per rund.

gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten aan de

nen van de biedverklaring en het innen van de 5%

conformeren zich uitdrukkelijk en bij voorbaat aan het

velling kan worden aangeboden.

opgeld zijnde de veilingkosten.

te geven oordeel door de toezichthoudende notaris.

7.3 De inbrenger is verplicht om de runderen aan te

2.4 De organisator maakt gebruik van aan aspirant-

4.3 De runderen worden bij opbod verkocht.

leveren op een door de organisator bepaald tijdstip en

kopers verstrekte biednummers, deze worden verstrekt

4.4 De runderen gaan na afloop van de veiling, ver-

locatie. De vervoerskosten zijn voor de inbrenger.

Verplichtingen:

13.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de

na opgave van de nodige persoonsgegevens.

plicht terug naar de bedrijven van herkomst i.v.m. de

7.4 De inbrenger is verplicht kenbaar te maken of hij al

Artikel 12:

koper, indien hij in het houderschap van het gekochte

2.5 De organisator is verplicht bij het adverteren

wettelijke 21 dagenregeling.

dan niet in de landbouwregeling met betrekking tot

12.1 Iedere bieder of koper wordt geacht voor zichzelf

rund is gesteld, verplicht:

BTW verplichtingen is opgenomen.

te hebben geboden of gekocht en is voor de daaruit

– het verkochte rund te verzekeren tegen diefstal,

voldoende tot uitdrukking te laten komen, welke
rassen deelnemen aan de veiling.

verkoper heeft voldaan, blijft de verkoper eigenaar van
Kopers/bieders:

het verkochte rund, zelfs al mocht de koper in het
houderschap van de gekochte zaak zijn gesteld.

voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk zonder

Geschillen:

schade of overlijden
– aan de verkoper op eerste verzoek opgaaf te doen

Artikel 5:

Veterinaire voorwaarden:

zich op de aansprakelijkheid van een derde, namens

Informatie:

5.1 Op overeenkomsten waarop deze algemene

Artikel 8:

wie hij stelt gehandeld te hebben, jegens de verkoper

Artikel 3:

voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht

8.1 De runderen zijn LEPTO gecertificeerd, IBR mini-

een beroep te kunnen doen.

3.1 De catalogus is door de organisator met de grootst

van toepassing.

maal op dierniveau negatief.

12.2 De koper of bieder dient de 5% veilingkosten

ophalen van het verkochte rund en voorts verkoper

mogelijke zorg samengesteld. De informatie over de

5.2 De bevoegdheid tot kennisneming van geschillen

8.2 Indien tijdens een onderzoek genoemd in het

terstond na de veiling te voldoen aan de organisator.

het recht te geven tot het betreden van alle plaatsen

afstamming is erop gericht een indruk te geven van de

is, bij uitsluiting, de civiele rechter die volgens de regels

eerste lid een omstandigheid aan het licht komt waar-

Betaling van de veilingkosten dient te geschieden in

bloedlijnen van het ingebrachte rund.

van absolute competentie bevoegd is, terwijl partijen

van de organisator van mening is, dat dit aan de

contante Euro’s of door middel van een eenmalige

3.2 Het is de verantwoordelijkheid van de inbrenger

voor wat betreft de relatieve competentie kiezen voor

aspirant-koper dient te worden gemeld, verklaart de

machtiging tot automatische incasso.

om de juistheid van de informatie in de catalogus te

de rechter binnen het arrondissement Leeuwarden.

inbrenger zich hiermee akkoord. Mocht de omstandig-

12.3 De buitenlandse koper of bieder dient eveneens

heid een zodanig gebrek opleveren dat de organisator

zijn verplichtingen terstond na de veiling te voldoen

Verwijdering en afgifte van runderen:

van het veilen van het rund afziet, verklaart de inbren-

aan de organisator. Met dien verstande, betaling van

Artikel 14:

ger zich hiermee tevens akkoord. Het oordeel van

de veilingkosten in contante Euro’s Bovendien geldt

14.1 De verkoper zal rechtstreeks het verkochte rund

controleren en de organisator voor aanvang van de
veiling schriftelijk van eventuele fouten of onvolledig-

Inbrengers:

heden op de hoogte te stellen en daarbij aan te geven

78

staat waarin zij zich op het moment van de toewijzing/
Veilingverkoop:

van de verblijfplaats van het verkochte rund
– aan de verkoper toestemming te verlenen tot het

die noodzakelijk zijn om het rund op te halen
– het verkochte rund op eerste verzoek van de verkoper ter hand te stellen.

welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden

Algemeen:

degene die het onderzoek heeft uitgevoerd is in dat

voor een ieder, die dieren in quarantaine laat plaatsen,

of runderen aan de koper factureren.

aangebracht. De organisator is niet aansprakelijk voor

Artikel 6:

kader bindend.

dat de verkochte dieren gecertificeerd LEPTO, en

Alleen bij volledige afhandeling van betaling wordt de

de accuratesse van de informatie in de catalogus de

6.1 Bij het ter veiling aanbieden van runderen ont-

minimaal op dierniveau IBR vrij zijn, maar dat aanvul-

map met eigendomspapieren verstrekt, waarna afvoer

informatie gegeven op het veilingterrein en informatie

vangt de inbrenger een aanmeldingsformulier, welk

Risico:

lende en/of meerdere onderzoeken nooit kan leiden

mogelijk is en tevens de juridische aansprakelijkheid op

tijdens de veiling.

formulier hij voor akkoord dient te ondertekenen,

Artikel 9:

tot te niet doen van de koop, dus ten allen tijde is men

de nieuwe eigenaar overgaat. De koper zal het ge-

3.3 De bieders zijn verplicht om op verzoek van de

waarmee hij zich akkoord verklaart met de algemene

9.1 De ingebrachte runderen bevinden zich in het

verplicht te betalen. Mocht zich de situatie voordoen,

kochte rund uiterlijk direct na afloop van de 21 dagen

organisator informatie te verschaffen over hun financi-

voorwaarden.

houderschap van de organisator voor rekening en

dat een dier niet goed scoort m.b.t. een aanvullend/

regeling in overleg met de verkoper op zijn bedrijf

ële gegoedheid waarbij zij bescheiden aan de organisa-

6.2 De inbrenger verstrekt de organisator opdracht en

risico van de inbrenger, zulks totdat de dieren weer

extra onderzoek, dan is dat een probleem voor de

afhalen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft,

Versie 13-08-2015

tor dienen te overleggen, waaruit deze gegoedheid

volmacht tot het op eigen naam, doch voor rekening

terug gaan naar het bedrijf van de inbrenger. De

koper. Kan koper hierdoor het dier niet ontvangen,

heeft de verkoper het recht extra kosten voor dage-

Federatie Vleesveestamboeken Nederland; Eerste

blijkt. Door deelname aan de veiling machtigen de

en risico van de inbrenger, door middel van een open-

organisator is tot generlei vergoeding gehouden indien

dient hijzelf voor verkoop in Nederland te zorgen. Alle

lijkse verzorging van het rund in rekening te brengen.

Veldweg 1, 9501 LH Stadskanaal; tel: 0599-653543 of

bieders de organisator om deze informatie in te win-

bare veiling ter verkoop aanbieden en verkopen van

de runderen door welke calamiteit dan ook verloren

quarantaine kosten €4,00 per dag en onderzoeken zijn

14.2 De verkoper is niet verplicht het rund af te geven

06-12876736; email: vleesveestamboeken@gmail.

nen bij derden omtrent hun financiële gegoedheid.

de door de inbrenger op het aanmeldingsformulier

mochten gaan of beschadigd raken.

voor rekening van de koper en dienen bij afhalen

indien de koper niet geheel aan zijn betalingsverplich-

com KVK: 40124121; BIC: ABNANL2A IBAN:

omschreven rund.

9.2 De inbrenger en de koper/bieder verklaren ermee

terstond betaald te worden.

tingen heeft voldaan.

NL65ABNA0437949540

6.3 De veiling zal geschieden onder toepasselijkheid

bekend te zijn dat de organisator de runderen houdt

12.4 De koper dient onmiddellijk na gunning onder

van de in deze algemene voorwaarden opgenomen

voor de inbrenger.
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V E I L I N G

V E I L I N G

L I M O U S I N

limousin

Veilingnummer

Afstamming		

1

Naam dier		 Jael van ‘t Hoogeveld
I&R-nummer		
NL 750574736
Geboortedatum		
02-10-14
Naam fokker		
Hoogeveld BV
Woonplaats fokker		
Eelde

			Victorein		
			
av -Christobal
av 90
			Raflesia
			
av -Jael van ‘t Hoogeveld		
		
			Mas du Clo
			
av -	Areltsje van ‘t Hoogeveld
av 91
			Oreltsje van ‘t Hoogeveld
			
av 86

Veilingnummer

3

Naam dier		 Saunders Julie
I&R-nummer		
UK 107576200659
Geboortedatum		
18-05-14
Naam eigenaar		
Cowporation BV
Woonplaats eigenaar		
Alblasserdam

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

Veilingnummer

Afstamming		

Naam dier		 Jembe P van ‘t Hoogeveld
I&R-nummer		
NL 750574697
Geboortedatum		
02-09-14
Naam fokker		
Hoogeveld BV
Woonplaats fokker		
Eelde

Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen		
Algemeen voorkomen

91
90
90
89
90

Keuringsgegevens MOEDER

2

92
90
89
90
91

Saunders Julie (Saunders Dimitri x Saunders Umar) is een prachtige fokvaars die
begin dit jaar werd geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk. Deze 17 maanden oude topvaars stamt van vaderskant uit de unieke Franse combinatie Tarvis
x Domino en van moederskant wordt haar pedigree versierd met de legendarische Engelse topstier Broadmeadows Cannon, maar ook de Franse toppers
Heros en Glorieuse prijken in haar afstamming.
Saunders Julie heeft potentie om vooral maat en bespiering te fokken en bezit
daarbij een flink portie positieve moedereigenschappen in haar genen. Saunders Julie bezit veel stijl en excellente exterieureigenschappen en heeft bovendien een zeer vriendelijk en aanhankelijk karakter.

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

			Ecrin Dnc
			
av -Hurricane P
av 89
			Estelle
			
av -Jembe P van ‘t Hoogeveld		
		
			Daiver van ‘t Hoogeveld
			
av 87
Gabry van ‘t Hoogeveld
av 85
			Datsje van ‘t Hoogeveld
			
av 83

Jempe P is een bijzondere parel in het veilingaanbod. Deze vaars van het mixte
type is immers drager van het hoornloosheidsgen. Dat gen heeft ze meegekregen van haar vader Hurricane P, die fokactief is op het bedrijf in Eelde. Deze 89
puntenstier werd gefokt door de Luxemburgse fokker en de in Nederland alom
bekende keurmeester Robert Duhr uit Manternach. De stier zelf heeft het
hoornloosheidsgen meegekregen van zijn Franse vader Ecrin Dnc, die het gen
in heterozygote vorm bezat. Moeder van Jempe P is de jonge mixte-type-koe
Gabry van ’t Hoogeveld (av 85) die in derde generatie tweemaal Housardbloed
voert in haar afstamming: via vader Daiver van ’t Hoogeveld (Oscar X Houssard) en via moeder Datsje van ‘t Hoogeveld (Umberto x Housard). Daiver van
’t Hoogeveld is de Oscar Lco-zoon van Taitje van ’t Hoogeveld, die met 90
punten ingeschreven werd en meervoudig Nederlands kampioene is geweest.

Veilingnummer

4

Naam dier		 Ilse
I&R-nummer		
NL 747849652
Geboortedatum		
20-08-13
Naam fokker		
M. J. van Lievenoogen
Woonplaats fokker		
Soerendonck
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Keuringsgegevens MOEDER
Ontwikkeling
—
Rastype
—
Bespiering
—
Benen		
—
Algemeen voorkomen	—

Afstamming		
			Unisson		
			
av 91
Flor
av 87
			Tina
			
av 86
Ilse		
		
			Liberal-Mn
			
av -	Vicky
av 84
			Oda
			
av 87

Keuringsgegevens vader
89
89
88
88
89

Keuringsgegevens MOEDER
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen		
Algemeen voorkomen

—
—
—
—
—

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen		
Algemeen voorkomen

			
Junior
			
av -Saunders Dimitri
av -			Saunders Varity
			
av -Saunders Julie		
		
			Saunders Umar
			
av -	Saunders Brambie
av -			Datsje van ‘t Hoogeveld
			
av --

Keuringsgegevens vader

Jael van ’t Hoogeveld is een mixte-type-vleeslimousin. De pink voert terug op
ouders met een vleesgericht topexterieur. Vader Christobal – een kleinzoon van
de Franse stiervader Pacha 19 – werd gefokt in Frankrijk door Dominique
Repplinger uit Ottonville. De stier kreeg een exterieurbeoordeling van 90
punten voor algemeen voorkomen met een score van 90 punten voor bespiering. Moeder is de tienjarige Areltsje van ’t Hoogeveld. Deze 91 puntenkoe –
met 89 punten voor bespiering – was Nederlands kampioen bij de pinken in
2007 en reservekampioen bij de koeien op de nationale keuring in 2010. Zij
heeft al zes nakomelingen voortgebracht. Areltsje kent als vader de Franse
vleestopper Mas du Clo en de zeer productieve Oreltsje van ’t Hoogeveld.
Deze Dauphindochter heeft negen kalveren op de wereld gezet. Oreltsjes
moeder – Blonde – was een 90 puntenkoe die veertien maal heeft afgekalfd.

Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

Afstamming		

81
86
86
86
85

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen
Ilse heeft bij de bedrijfsinspectie als jonge vaars 85 punten gekregen voor
algemeen voorkomen. Ze is drachtig getest van de stier Henk (Ecuador x
Unisson, av 91). De verwachte afkalfdatum is eind januari, begin februari
2016. Henk is de kampioen jonge stieren op de NVM in 2013. De stier kreeg
88 punten voor exterieur. Hilke av 89 – een driekwart zus van Henk – werd in
2014 kampioen bij de niet-gekalfde vaarzen en publiekskampioen.
Ilse voert terug op een duurzame en melkrijke moederlijn. Haar in 2004 geboren moeder Vicky (Liberal-Mn x Dauphin) heeft op elfjarige leeftijd al tien
gezonde kalveren voortgebracht. Vicky bezit een exterieurscore van 84 punten.
Moedersmoeder Oda (Dauphin x Elliot) is een 87 puntenkoe die op elfjarige
leeftijd tien kalveren heeft voortgebracht.
Langs vaderszijde voert Ilse terug op Flor (Unisson av 91 x Jeremy av 88), een
aangekochte dekstier die voor exterieur een score liet noteren van 87 punten.

83
88
87
87
87

Keuringsgegevens MOEDER
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

79
84
83
85
84

Instelprijs: 		Verkoopprijs:
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V E I L I N G

V E I L I N G

L I M O U S I N

Veilingnummer

belgisch

Afstamming		

5

Naam dier		 Iona-Claeys
I&R-nummer		
NL 877432777
Geboortedatum		
10-03-13
Naam fokker		
Het Limousinhof
Woonplaats fokker		
Biervliet

			Udin
			
av -Envers
av 91
			Urone
			
av -Iona-Claeys		
		
			Vannier
			
av 87
Claeys Carly
av 86
			
Claeys Usance		
			
av 83

Veilingnummer

6

Naam dier		 Paula
I&R-nummer		
NL 568934212
Geboortedatum		
14-02-14
Naam fokker		
R.B.J. Wolters
Woonplaats fokker		
Lievelde

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen
Iona-Claeys is 31 maanden oud en drachtig van de Engelse topstier Ampertaine Gigolo, fokker van vlot geboren kampioenen. Iona is van het dubbeldoeltype en goed aan de maat.
Haar stamboom is langs vaderszijde met vader Envers en vadersvader Udin
opgebouwd uit een foktypische bloedlijn. Vader Envers werd door het fokbedrijf Claeys & Cowporation aangekocht op het centraal limousinopfokstation te
Lanaud (Frankrijk). De stier werd in Nederland ingeschreven met 91 punten
voor exterieur.
Langs moederszijde is de afstamming vrij vleestypisch met moeder Carly (bs
89) en moedersvader Vannier (bs 88). Moedersmoeder Claeys Usance, een
dochter van de Franse vleestopper Mas du Clos, was eveneens vleestypisch.
Iona is het derde kalf van moeder Carly, die momenteel haar vijfde kalf zoogt,
een stierkalf met eveneens Ampertaine Gigolo als vader.

Afstamming		
			Imperial de l’Ecluse		
			
ts 91
Attribut
ts 92
			Orageuse du Fond de Bois
			
ts 89
Paula		
o 93 – rt 88 – bs 90 – be 91 – av 80 – ts 90		
			Adajio de Bray
			
ts 90
	Renate
ts 90
			Latta 792
			
ts 88

Keuringsgegevens vader
92
92
91
87
91

Keuringsgegevens MOEDER
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

witblauw

82
89
89
86
86

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

90
88
92
86
90

Paula is de reservekampoene van Geffen in 2014 en nationaal reservekampioene
in 2014 te Schijndel. Deze jonge vaars met veel groeikracht, lengte en beste
benen kreeg op een ouderdom van 11 maanden een totaalscore exterieur van
89,9 punten. Paula is drachtig bevestigd met gesekst vrouwelijk sperma van de
ki-stier Tahitien de Centfontaine. De verwachte afkalfdatum is maart 2016.
Moeder Renate is met een exterieurscore van 90,3 punten de eerste excellent
gepunte dochter van Adajio in Nederland. Renate kalft ieder jaar binnen de
365 dagen en is nu voor de vierde maal drachtig. Grootmoeder Latta 72 is een
Fetichedochter van 88,4 punten die te Geffen in 2007 kampioene werd bij de
vaarzen. De overgrootmoeder Latte 790 is een Osbornedochter met 87,9
punten. Langs vaderskant vinden we Attribut en Imperial terug, twee stieren
die zich in de fokkerij laten gelden als top in exterieur en in vleesproductieeigenschappen.

Keuringsgegevens MOEDER

Veilingnummer

Afstamming		

7

Naam dier		 Vanessa vd Gouden Polder
I&R-nummer		
NL 695415534
Geboortedatum		
13-03-13
Naam fokker		
E.M. van de Pol
Woonplaats fokker		
Waterlandkerkje

Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

88
87
90
94
85

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

			Imperial de l’Ecluse
			
ts 91
Attribut
ts 92
			Orageuse du Fond de Bois
			
ts 89
Vanessa vd Gouden Polder		
o 85 – rt 86 – bs 90 – be 92 – av 85 – ts 90		
			
Colos van Daisel
			
ts 88
	Savita vd Gouden Polder
ts 89
			Ophelia van de Gouden Polder		
			
ts 89

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen
Een vruchtbare sterkoe. Dat is Vanessa. Vanessa kreeg als jonge vaars van de
stamboekinspecteur al een totaal exterieurscore (ts) van 89,8 punten. Zij werd
als jonge vaars nationaal kampioene én algemeen kampioene op de NVM in
2013. Deze Attributdochter kalfde een eerste maal af op 24 maanden. Haar
fraaie stierkalf uit Orval werd Mister Toekomst te Sluis in 2015. Vanessa is
drachtig van Elan de St. Fontaine.
Vanessa stamt uit een heel bijzondere moederlijn. Haar moeder Savita van de
Gouden Polder (ts 89,2) werd meervoudig Nederlands kampioen. Savita kalfde
viermaal af. Haar vier dochters behaalden alle een exterieurscore van 89 punten en meer en zijn stuk voor stuk keuringscoryfeeën. Ook grootmoeder Ophelia (ts 89,4) was van het winnaarstype en werd onder meer nationaal kampioen
in 2008.
Vanessa is via moeder Savita de halfzus van de ki-stier Urance van de Gouden
Polder.

82
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88
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Keuringsgegevens MOEDER
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

83
86
91
80
85

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

VLEESVEE C ATALO G US

oktober

2015

83

V E I L I N G
belgisch

Veilingnummer

V E I L I N G

witblauw

blonde

Afstamming		

8

Naam dier		 Van de Biezen Fien Quatre 49
I&R-nummer		
NL 747413659
Geboortedatum		
18-07-12
Naam fokker		
Vleesveebedrijf Van Erp
Woonplaats fokker		
Aarle Rixtel

			
Germinal de Fooz		
			
ts 90
Imperial de l’Ecluse
ts 91
			Davina du Haut d’Arquennes
			
ts 91
Van de Biezen Fien Quatre 49		
o 75 – rt 86 – bs 91 – be 91 – av 85 – ts 89		
			
Gaston van Biezen
			
	Van de Biezen Fien Quatre 42
		
			Van de Biezen Fien Quatre 27
			

Veilingnummer

9

Naam dier		 Josanne
I&R-nummer		
NL 759604265
Geboortedatum		
23-09-14
Naam fokker		
E.J. en M. Neerincx-Hendriks
Woonplaats fokker		
Elst

Fien Quatre 49 werd voor haar fraaie exterieur (ts 88,8) beloond met een
1a-prijs op de keuring te Geffen in 2013. In haar pedigreeopbouw is deze
gekalfde vaars een combinatie van kwaliteitsbespiering met gewicht en ijzersterk beenwerk. Langs vaderskant vinden we met Imperial en Germinal de fijne
bespiering terug. Langs moederskant zitten gewicht en sterk beenwerk verankerd. Moeder Fien Quatre 42 diende vanwege een ongeluk voortijdig opgeruimd te worden na twee kalvingen. Moedersmoeder Fien Quatre 27 is een
koe die maar liefst zes keer gekalfd heeft met een keizersnede. In mannelijke
lijn is de stamboom van moeder Fien Quatre 42 met vader Gaston en moedersvader Brokan van de Biezen opgebouwd uit eigengefokte stieren. Vleesveebedrijf Van Erp zette in 2012 én 2013 de hoogstgepunte eigengefokte stier neer
in Nederland, met respectievelijk Van de Biezen Colin (ts 88,4) en nationaal
kampioen 2012 Van de Biezen Bingo (ts 87,5).

Afstamming		
			Azure
			
av -Evian
av -			Aurore
			
av -Josanne		
		
			Orion
			
av -	Aurora
av 90
			Seine			
			
av 87

Keuringsgegevens vader

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

d ’ a q uitaine

88
88
93
77
90

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

—
—
—
—
—

Josanne presenteerde zich recent op de vleesveekeuring in Enter. De jury
omschreef haar als een dier met een excellent breed bekken en zeker een
belofte voor de toekomst. Josanne mag genoemd worden als een nakomeling
uit de beste bloedlijn van Nederland. Zij is dochter van keuringscoryfee Aurora
(av 90). Aurora was twee jaar op rij nationaal kampioen in de categorie vier
jaar en ouder. Drie jaar op rij was ze bovendien kampioene bij de zoogkoeien.
In 2012 werd de Oriondochter kampioene en uitgeroepen tot de koe met de
beste slachteigenschappen. De NVM 2013 was de kers op de taart. Aurora
behaalde het kampioenschap bij de koeien ouder dan drie jaar, het kampioenschap bij de zoogstellen, de titel beste in Nederland gefokte koe, het algemeen
kampioenschap en werd uitgeroepen tot publiekskampioene.
Aurora is tevens de moeder van de ki-stier Houston en moeder van de stier
Imposant. Deze laatste werd recent kampioen in Enter.

Keuringsgegevens MOEDER

Veilingnummer

Afstamming		

10

Naam dier		 Jasmine
I&R-nummer		
NL 723504768
Geboortedatum		
17-09-14
Naam fokker		
Spaansen Holding BV
Woonplaats fokker		
T. Veld

Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

90
89
93
87
90

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

			Oulou
			
av -Anis
av -			Silene
			
av -Jasmine		
		
			Athos
			
av -Gertruda
av 86
			
Babylone		
			
av 90

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen
Jasmine is een mooi gekleurde jonge dochter van 86 puntenkoe Gertruda.
Moeder Gertruda is een dochter van de Franse stier Athos, die te boek staat als
een van de grootste stieren in de blonde d’Aquitainefokkerij. Moedersmoeder
is de met 90 punten excellente Franse koe Babylone, een Sinbaddochter uit de
Franse elitekoe Rolls van Eric Hontang.
Vader van Jasmine is Anis, de Franse Oulouzoon die garant staat voor geboortegemak, nakomelingen van het mixte type met een goede breedte en dochters met een excellent bekken die zeer melkrijk zijn.

—
—
—
—
—

Keuringsgegevens MOEDER
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

86
86
87
85
86

Instelprijs: 		Verkoopprijs: 		
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blonde

Afstamming		

11

Naam dier		 Jip Malo
I&R-nummer		
NL 867689510
Geboortedatum		
26-08-14
Naam fokker		
M.A. Gerritsen
Woonplaats fokker		
Maurik

			Theodule		
			
av -Goliath
av -			Tetine
			
av -Jip Malo		
		
			Armendarits
			
av -Génisse Malo
av 84
			
Candy
			
av 86

Veilingnummer

13

Naam dier		 Jacinthe
I&R-nummer		
NL 723504737
Geboortedatum		
19-04-14
Naam fokker		
Spaansen Holding BV
Woonplaats fokker		
T. Veld

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen
‘Zeer fijn en een zeer goed bekken. Een dier met toekomst.’ Zo omschreef de
keurmeester Jip Malo op de vleesveekeuring te Enter 2015. Jip Malo werd er
reservekampioene bij de jonge vaarzen tot één jaar.
Vader Goliath doorliep het centraal opfokprogramma te Casteljaloux. Hij kreeg
er de allerhoogste kwalificatie RRJ* en een exterieurscore van 87 punten op
Franse basis. De stier werd kampioen bij de jonge stieren op de keuring Grand
Ouest te Le Mans in 2012. Vadersmoeder is de overbekende Leodochter
Tétine, waarvan meerdere zonen en dochters hoge ogen gooiden op de elitekeuringen SIA te Parijs. De Moeder van Jip Malo – Génisse Malo – is van het
mixte type en superrastypisch met veel finesse. Zij behaalde een 1c-plek op de
nationale keuring in Mariënheem. Zij is de halfzus van Grizela Malo via vader
Armendarits, gekwalificeerd RRJ* te Casteljaloux en goed voor 84 punten
exterieur. Grizela Malo werd nationaal kampioen te Mariënheem in 2012.

Veilingnummer

—
—
—
—
—

84
85
85
84
84

Naam dier		 Jungle
I&R-nummer		
NL 759604241
Geboortedatum		
14-07-14
Naam fokker		
E.J. en M. Neerincx-Hendriks
Woonplaats fokker		
Elst

			Taolenn
			
av -Buffalo
av -			Suzy
			
av -Jungle		
		
			
Cauet Roz
			
av 90
Goldy
av 81
			
Cheyenne		
			
av 85

Jacinthe is een licht gekleurde vaars die het in zich heeft om uit te groeien tot
een grote blonde d’Aquitaine met een mooie fijne huid.
Vader is Armendarits, de Hibernatuszoon die op het centraal blonde
d’Aquitaine-opfokstation te Casteljaloux gekwalificeerd werd met RRJ* en
goed was voor 84 punten exterieur op Franse basis.
Moeder Emma-Jane is een dochter van de uit Frankrijk geïmporteerde Ulminio,
die Nederlands kampioen werd in Mariënheem 2008. Ulminio bezit een score
van algemeen voorkomen van 89 punten. Moedersmoeder is de koe Victoria
uit de 90 puntenstier Mars en Bakersfield Rozalien (v. Oriol).

‘Een zeer goed foktype’, aldus het commentaar van de jury op de recente
vleesveekeuring te Enter. ‘Zeer goed bekken. Zeer fijne huid. Zeer rastypisch
met een mooie kop, mooi geappelde huid en veel ontwikkeling. Het dier zou
op een nationale keuring in Frankrijk ook hoge ogen gooien. Kortom: een
jeugdig dier met zeer veel potentie voor de toekomst.’
Voor Jungle was het de eerste keuringsdeelname te Enter. Zij stond aan kop in
een rubriek met twaalf topvaarzen van twaalf tot zestien maanden oud.
Vader van Jungle is Buffalo, een Taolennzoon van het particuliere ki-station
Bovec, die een goede fokwaarde voor geboortegemak en groei laat optekenen.
Langs moederszijde stamt Jungle uit een diepe Nederlandse koefamilie met
achtereenvolgens moeder Goldy, av 81 (v. Cauet Roz), grootmoeder Cheyenne, av 85 (v. Sulky) en overgrootmoeder Pleuni, av 88 (v. Michel).
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87
83
83
84
84

Veilingnummer

14

Naam dier		 Josje vd Woeste Hoeve
I&R-nummer		
NL 676800191
Geboortedatum		
08-04-14
Naam fokker		
JGS Beheer BV
Woonplaats fokker		
Hoogwoud

Afstamming		
			Armstrong		
			
av 87
Han
av 87
			Denise
			
av -Josje vd Woeste Hoeve		
		
			Dax
			
av 88
Gea
av 84
			Verona
			
av 81

Keuringsgegevens vader
—
—
—
—
—

Keuringsgegevens MOEDER
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

—
—
—
—
—

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

			Hibernatus		
			
av -Armendarits
av -			Poupee
			
av -Jacinthe		
		
			Ulminio
			
av 89
	Emma-Jane
av 84
			Victoria
			
av 80

Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

Instelprijs: 		Verkoopprijs:
Afstamming		

12

Afstamming		

Keuringsgegevens vader

Keuringsgegevens MOEDER
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen

d ’ a q uitaine

84
82
80
79
81

Instelprijs: 		Verkoopprijs:

Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen
Josje van de Woeste Hoeve is een geheel Nederlands fokproduct in twee
generaties. De vaars kent als vader de nationale Nederlandse kampioensstier
uit 2013, Han. Han werd op anderhalf jaar ouderdom reeds ingepunt met 87
punten. De stier vererft zijn bijzondere kwaliteiten, zoals bekkenbreedte en
lengte, fijnheid, kleur, beenwerk en bespiering, zeer nadrukkelijk in Josje.
Vadersmoeder Denise is een zeer correcte Tilburydochter. Josjes moeders Gea is
een zeer goed ontwikkelde koe met veel fijnheid. Moedersvader Dax is een
zoon van de Franse kampioensstier Urgent (av 89) en Uria (av 90). Moedersmoeder Verona is een nazaat van de stier Joconde, die 88 punten voor exterieur kreeg.
Josje is met haar originele bloedlijn een mooie aanvulling in de fokkerij.

87
87
88
84
87
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86
84
83
84
84

Instelprijs: 		Verkoopprijs:
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Naam dier		 Jewel vd Woeste Hoeve
I&R nummer		
NL 676800177
Geboortedatum		
02-04-14
Naam fokker		
JGS Beheer BV
Woonplaats fokker		
Hoogwoud

aantekeningen

			Ublond
			
av -Cauet Roz
av 90
			Vachkiri
			
av -Jewel vd Woeste Hoeve		
		
			Mars
			
av 91
Bibi du Manteau
av 88
			Irma			
			
av 90

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen
Jewel van de Woeste Hoeve (Cauet Roz x Mars) is een mooi ontwikkelde vaars
met beste benen en ze is zeer rastypisch met een perfecte kleur en een perfecte
stand van de hoorns. Ook is Jewel erg fijn in het vel.
Jewel voert terug op jarenlange topfokkerij. In haar afstamming langs vaderskant vinden we Cauet Roz, av 90, terug en – via moedersvader Vackiri (v.
Orion) – de Franse elitekoe Rolls van Eric Hontang.
Langs moederszijde herkennen we de 88 puntenkoe Bibi de Manteau die
terugvoert op de ‘reus’ Mars van Dick Ruessink, die met 91 punten werd
gequoteerd, en de met 90 punten ingeschreven Irma. Moeder Bibi weegt in
werkpak meer dan 1000 kilogram.

89
92
92
87
90
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Benen
Algemeen voorkomen

90
90
87
85
88

Instelprijs: 		Verkoopprijs:
Veilingnummer

Afstamming		

16

Naam dier		 Justine
I&R-nummer		
NL 868504098
Geboortedatum		
26-03-14
Naam fokker		
E.J. en M. Neerincx-Hendriks
Woonplaats fokker		
Elst

			Ublond			
			
av -Cauet Roz
av 90
			Vachkiri
			
av -Justine		
		
			Sulky
			
av 90
Chique
av 87
			
Jacinthe
			
av 86

Keuringsgegevens vader
Ontwikkeling
Rastype
Bespiering
Benen
Algemeen voorkomen
Justine is een nakomeling van de welbekende Nederlandse ki-stier Cauet Roz,
die een exterieurscore kreeg van 90 punten. Dat prachtige exterieur geeft de
Ublondzoon ook door aan zijn nakomelinge Justine.
De moeder van Justine – Chique – is een zeer rastypische koe met een mooie
tarwekleur en fijnheid in huid en benen. Ook zij geeft dit door aan haar nazaten. Zij mag genoemd worden als een vererver van de moderne blonde. Grootmoeder Jacinthe (av 86) vormt de basis van de beste fokfamilie op Hoeve
Druivendaal. Jacinthe is een Castordochter uit de koe Verveine. Verveine
behaalde meerdere titels in Frankrijk.
Justine heeft goed presterende volle zussen, zoals Historia en Gaby. Beide
behaalden al meerdere keuringssuccessen. Historia werd Miss Toekomst Enter
2013. Historia en Gaby waren onderdeel van de winnende bedrijfsgroep op de
NVM 2013.
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