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Stieren die gunstige bekkenmaten vererven, beschikbaar bij KI 

 

 
Dario fokt positief op bekkenhoogte 
en neutraal qua -breedte. Hij geeft 
lichte kalveren, die vlot worden 
geboren na een mooie draagtijd. 
Fijne kalveren, lux en rastypisch met 
zeer goed beenwerk. Dario geeft het 
makkelijk kalven door in de vaderlijn. 
Al met al is Dario een onderschatte 
stier binnen VRB.  
In Dario’s afstamming zijn de 
gunstige fokwaarden duidelijk te 
vinden; o.a. positieve bbm 
fokwaarden en gunstige indexen 
voor geboortegemak. Natuurlijk 
afkalven zit in de moederlijn. 

 

 
Jos KLH heeft dubbel positieve bbm 
fokwaarden; zeker op bekkenhoogte 
fokt hij met een dikke plus. Ook 
scoort hij  gunstig voor 
geboorteverloop, waarbij wel 
variatie bekend is; soms licht en 
soms zwaar. Ondanks de iets lange 
drachtduur geeft hij niet te zware 
kalveren. De nakomelingen zijn 
laatrijp. Ze groeien lang door tot 
grote dieren. 
Jos KLH is een zeer correcte stier, die 
qua bloedvoering breed inzetbaar is. 
Hij is wisselend wat betreft grof-
/fijnheid van de botten. 

 

Latorro fokt goed positief op 
bekkenhoogte en voegt ook qua -
breedte wat toe. Hij scoort gunstig 
voor geboortegemak.  
 
Latorro komt uit een hele goede 
moederlijn van grote, ruime koeien 
met zeer gunstige bbm fokwaarden.  
Hij geeft de maat door, met veel 
breedte en ronding in de bil. Nafok is 
karaktervol, deels laatrijp, variërend 
van gedrongen luxe brede goed 
bespierde dieren tot lange fijne 
gerekte dieren met uitstraling. 
 

Lauritz vererft een grotere 
binnenbekkenhoogte en houdt de 
breedte stabiel en vult dit aan met 
gunstige cijfers voor geboortegemak.  
 
Lauritz is een complete stier, die op 
luxe dieren met maat gezet moet 
worden. Hij steil is op de 
achterbenen, dus geschikt voor 
koeien met voldoende hak. Zijn 
afstammelingen manifesteren zich 
als brede, goed bespierde, laatrijpe, 
rastypische dieren met een prima 
groeisnelheid.  

Baron heeft een super fokwaarde 
voor binnenbekkenbreedte en houdt 
de hoogte gelijk. Qua geboortes is 
het verloop wat zwaarder dan het 
rasgemiddelde. 
Baron is zelf natuurlijk geboren. 
 
Baron is een zeer correcte stier, waar 
weinig op aan te merken is. Hij geeft 
een heel evenredig plaatje, hard 
beenwerk, goede maat, goede 
gestalte en vrije bloedvoering. 
Inzetten op kleine, bespierde dieren. 

 

 
Groot Rassert 592 heeft een hele 
goede fokwaarde voor binnen-
bekkenhoogte, maar levert daarbij in 
op -breedte. De geboortegemak 
indexen zijn zeker gunstig. Hij geeft 
aardig wat natuurlijke geboortes met 
lichte kalveren na korte draagtijd. Dit 
laten zijn dochters ook zien. 
 
592 geeft ras en finesse. Hij is niet 
groot en fokt relatief klein, maar wel 
rastypisch. Inzetten op koeien met 
maat, die de laatste bespiering 
missen. 

 

Stieren die gunstig zijn in de bloedlijn, enkel nog particulier verkrijgbaar    Stieren met verwachtingswaarden bbm 

Carlo 3 is een koploper qua 
fokwaarden binnenbekken-
maten, zeker voor de 
breedte. Qua 
geboortegemak wat minder 
vlot dan het gemiddelde, 
een iets langere draagtijd en 
duidelijk zwaardere kalveren 
dan gemiddeld. 
 
Carlo 3 is een duidelijke 
verbeteraar van benen en 
klauwen en zijn 
nakomelingen zijn beste 
groeiers. 

Dagobert heeft dubbel 
positieve fokwaarden 
binnenbekkenmaten. 
Dagobert geeft lichte 
kalveren, die er goed 
ingroeien. Index 
geboorteverloop is zeer 
positief. De nakomelingen 
zijn laatrijp met veel maat.  
 
Dagobert is breed inzetbaar. 
Wel opletten met Big Ben en 
Dario in de bloedlijn. 

Egon 5 fokt positief voor 
bekkenhoogte en zeker -
breedte. 
Qua geboorteverloop 
liggen de cijfers rond het 
rasgemiddelde, met iets 
kortere draagtijd. Vlotte, 
goed levensvatbare 
kalveren, die snel groeien. 
 
Egon 5 geeft maat, lengte 
en zeer goede benen en 
klauwen en is breed 
inzetbaar op koeien die van 
zichzelf luxe hebben. 

Gertinus heeft zeer goede 
fokwaarden voor 
binnenbekken-maten, voor 
hoogte én breedte. 
Gertinus kalveren worden 
mooi vlot en licht geboren, 
terwijl ze goed opstarten 
en er al snel ingroeien.  
 
Gertinus is aan te bevelen 
op wat kleinere, wel luxe 
koeien. Hij geeft laatrijpe, 
jeugdige nakomelingen 
met fijnheid. 

 

   

Boy van Halfweg  
Naar verwachting zal Boy 
een ruimer bekken 
vererven, waarbij hij zeker 
een plus doorgeeft voor 
de bekkenhoogte van zijn 
dochters en ook qua 
breedte iets toevoegt (VW 
+0,76 en +0,18).  
 
Boy is goed in te zetten op 
grote, maar wat minder 
luxe dieren. 
 

Jorgen 
Valt niet bijzonder op qua 
verwachtingswaarden bbm 
(VW +0,29 en -0,05).  
 
Bekend is dat hij vitale en 
kleine kalveren geeft.  
De eerste kalveren worden 
vlot geboren, na een 

gemiddelde drachtduur. 

Zenard van Vredenburgh  
Op basis van zijn 
afstamming wordt 
verwacht dat Zenard zeker 
de binnenbekkenhoogte 
van zijn dochters vergroot 
(VW +0,78 en +0,04).  
 
Zenard heeft beste benen 
en kan goed op kleine 
dieren, die wat slechter op 
de benen zijn.  
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