
4e cursus veebeoordelen bij Mts. van de Bunt Dronten 

De laatste cursusavond zo vlak voor het examen was dit jaar in Dronten bij de Maatschap van de Bunt. 
 
 

Bij binnenkomst viel direct de lange rij 
witte koppen van de Fleckvieh runderen 
op. 
Ondanks de code geel voor sneeuw,  
(die er nauwelijks lag) waren er weer veel 
cursisten aanwezig wat bevestigt dat er 
toch behoefte is aan dit soort 
samenkomsten, waarbij je door 
vakbekwame mensen de fijne kneepjes van 
het beoordelen van de dikbil dieren wordt 
bijgebracht. 

 

De maatschap heeft twee locaties in Dronten. 
Vader van de Bunt woont op korte afstand van het hoofdbedrijf en 
verzorgt daar het luxe jongvee en de droogstaande koeien. 
Aalt runt samen met zijn vriendin en zijn broer het hoofdbedrijf.  
Hier worden dikbillen gehouden voor de fokkerij en mesterij. 
Er wordt veel aan embryo transplantatie gedaan. 
Tevens wordt er een grote koppel koeien gemolken. 
Ze zijn nu met de melkveetak bezig aan een omschakeling naar Fleckvieh om bij zo veel mogelijk bespiering toch 
voldoende melk te kunnen produceren. 
In 80% van deze koeien wordt een embryo van eigen VRB koeien gezet en ongeveer 20% word geïnsemineerd met 
gesekst sperma van Fleckvieh stieren. 
De melkkoeien staan het jaar rond op stal en krijgen ’s zomers vers gras en in de winter een rantsoen van kuilvoer, 
aardappelsnippers en bierbostel. 
De dikbillen worden geïnsemineerd met eigen stieren, ki stieren of andere VRB of BBL stieren, waarbij een stier uit 
de oude doos of een kruislingstier ook niet geschuwd wordt. 
De dikbilkoeien lopen in de zomer buiten met het jongvee en daar doet de eigen stier zijn werk. 
 
De opzet van de cursus was vanavond duidelijk anders dan we gewend waren. 
Nu geen punten geven op de onder en bovenbalk, maar de 4 geselecteerde dieren op volgorde zetten  
aan de hand van de gegevens op de bovenbalk. 
 



  
De koeien die 
klaarstonden 
waren van super 
kwaliteit maar 
toch heel 
verschillend. 
Op veel punten 
was er snel 
duidelijkheid 
maar bij rastype 
en bespiering 
waren de 
meningen nogal 
verdeeld. 
 

Rastype zal vaak beïnvloed worden door persoonlijke voorkeuren. 
Bespiering en gewicht zijn iets gemakkelijker te bepalen, vooral als er een weegschaal 
aanwezig is. 
Aalt stelde voor om de dieren te wegen en er een wedstrijdje van te maken. 
Degene die het gewicht het beste kon voorspellen zou een stuk vlees winnen. 
De eerste koe (de witrug)  een prachtig dier in prima conditie, woog 836 kg. 
De tweede koe was nog mager en niet te groot, daar stopte de schaal bij 662 kg. 
De derde een lang dier met de minste bespiering woog 856 kg. 
De laatste een spijkerhard dier met lengte en billen woog 734 kg. 
De drie beste schatters waren: Rene die er 47 kilo naast zat. 
Daarna volgde Jaap 43 kilo, en Teun zat er 13 kg naast. 
Na het officiële gedeelte kon iedereen nog genieten van de vele mooie dieren op stal 
en na een drankje een stukje worst, kaas, of andere lekkernijen ging iedereen weer 
tevreden naar huis. 
 

 

 

Fam. van de Bunt en 
cursusleiders  

bedankt voor de prima 
verzorgde avond.  

   ©Teun Eindhoven. 


