Patricia 1; de trots van familie Velthoen.
Patricia 1 werd op 2 mei 2014 geboren bij de familie Velthoen te Fijnaart.
Haar moeder, Patricia, was aangekocht van de familie v.d. Berg uit
Opheusden. Een fraai typisch dier met veel luxe en lengte.
De vader van Patricia 1 was de stier David van de Blaak, ook een stier uit de
stal van de familie Velthoen.
Een grote en zeer lange donkerrode stier. Hij heeft voor veel verbetering in de
fokkerij gezorgd.
Ook zijn nakomelingen hebben al goede fokkerij laten zien.
Patricia 1 had als moeder Patricia van de Lingenhof.
Ook een fraai dier met mooie belijning en voldoende lengte. David had als
vader de stier Roel van het Veerhuis.
Ook een grote stier, welk als vader storm had en als moeder Lotte 3.
Patricia 1 heeft 3 nakomelingen gebracht.
Zij was in 2017 met 2 nakomelingen op de keuring in Zwolle. Zij was toen pas
3,5 jaar oud.
Haar oudste zoon werd reserve kampioen bij de pinkstieren.
Zelf werd ze met haar stierkalf Orlando kampioen bij de zoogstellen.
Afzonderlijk van haar kalf werd ze kampioen van de jonge koeien.
Een jaar later werd haar zoon, Orlando van de Blaak, kampioen van de
pinkstieren en Mister Toekomst te Mariënheem.
In 2019 werd de dochter van Patricia 1, Patricia 2, in Zwolle kampioen bij de
vaarskalveren, ouder dan 8 maanden.
Ook een dier met mooie belijning, veel maat en lengte.
Patricia 1 kreeg een beoordeling van 93 punten voor algemeen voorkomen.
Haar vader David 90 punten en haar grootvader 91 punten.
Patricia 1 is februari 2020 geslacht en woog 661 kg geslacht gewicht. Levend
woog zij 1000 kg.
Haar vader, David van de Blaak, woog 1300 kilo levend en 895 kg geslacht.
Fokkerij die in de stal bij de familie Velthoen laat zien dat Verbeterd
Roodbontdieren met een goed functioneel en economisch doel gefokt kunnen
worden.
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