De fokker vertelt…
Er is mij gevraagd wat te vertellen over mijn verbeterd roodbont fokkerij, en
dan met name over de afstamming van de nieuwe ki stier die beschikbaar
komt bij CRV, Boy van Halfweg. De overgrootmoeder van Boy is voor de
meeste fokkers die wel eens naar keuringen gaan een welbekende. De mooiste
koe die ik gefokt heb, Sophie van Halfweg. Mooi donkerrood, fijn van haar en
draad en tevens super bespierd met veel rastype! De koe heeft veel bekijks
gehad, en eremetaal gewonnen in Hulshorst, Putten, Zwolle en Mariënheem.
Tevens is de koe ingeschreven met 90 punten AV.
Het eerste kalf van Sophie was een mooi vaarskalf Ana van Halfweg, met als
vader Bart van Halfweg. Een zelf gefokte stier uit Christine Flevohof met als
vader Patamon van Knedo, 50% vrb 50% BBL. Toen Ana oud genoeg was om
gedekt te worden heb ik een mooie stier bij fam Te Riele gekocht, Tarik van
Vredenburg (v. Wolter). Deze heeft dat jaar de gehele veestapel gedekt wat
toen uit een achttal fokdieren bestond. Ana van Halfweg (gemeten met een
zeer ruime bekkenmaat) gaf van Tarik een mooi vaarskalf, Lott van Halfweg,
de moeder van Boy van Halfweg . De overgrootmoeder, grootmoeder en
moeder van Boy zijn allen in onze stal afgemest (na hun fokkerij prestaties) en
lieten allen een geslacht gewicht noteren van 530 tot 545 kg.
Boy van Halfweg heb ik als jonge stier van een maand of 9 verkocht. De heer
Lubbersen uit Putten had hem (ongezien) gekocht via een advertentie van
marktplaats (slechts de foto). Op een donkere avond met sneeuwbuien heb ik
Boy naar zijn nieuwe onderkomen gebracht. Ruim twee jaar later gingen we
met de FC bij een stier kijken die mogelijk naar de KI kon. Ik wist toen nog
niet dat de stier bij mij geboren was, maar daar kwam ik snel achter toen ik de
naam te horen kreeg van de stier en naar welk adres we afreisde. De gehele
FC was aanwezig en een ieder was enthousiast over zijn mooie en bespierde
bouw, donkerrode kleur en glanzende huid. Na een lang traject van
afstammings-verificatie, bloed onderzoek IBR, leptospirose, BVD, de
quarantaine termijnen en als laatste het springen met daarbij het sperma
onderzoek, is Boy van Halfweg goed bevonden om zijn diensten te bewijzen bij
de vleesvee fokkers. Ik ben zelf ook zeer benieuwd, en zal vast en zeker
gesekste rieten bestellen om in te zetten.
Ik wens een ieder veel fokplezier met deze nieuwe KI aanwinst.
Vriendelijke groeten van Theo Veerman, Stal van Halfweg, Beemster.
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