Nieuwe KI-stier; Jorgen

Vanaf vrijdag 22 januari kan er sperma besteld worden bij CRV van
Jorgen.
De stier Jorgen is op een leeftijd van 16 maanden ingeschreven. Zijn
keuringsrapport is als volgt:

Jorgen op moment van (lineair scoren) inschrijven.
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BNL verwachtingswaarde Jorgen: bekkenhoogte +0,29 /
bekkenbreedte +0,12
Pedigree Jorgen:

2

De vader van Jorgen zijn moeder is Hendrik van de Valkenweide. Over hem
werd het volgende geschreven bij verslag van de keuring in Hulshorst:
De dagkampioen mannelijk werd Hendrik van de Valkenweide ( v. Tom van het Veerhuis) van
Westerkamp. Hij toonde een tikje kortbening maar dat werd geaccentueerd door zijn enorme
breedte, diepte en lengte. Daarbij zijn massale bespiering en dat had als resultaat dat het
kampioenschap-duo bij Verbeterd roodbont een machtige indruk maakte.

Hendrik van de Valkenweide:

Fokker Enno Stap over Jorgen:
Dekstier Jorgen
Geboren op 10 januari 2019 en meteen was het een stier die op viel in het
koppel.
Sterk, groot en goed drinkend bij moeder. Ook moeder is dominant van
karakter en loopt nu nog steeds bij ons in de stal en op de weide.
Jorgen viel op door zijn goede ontwikkeling, goed beenwerk, sterke bespiering
en hoogtemaat. Zijn vader Ealse 17 is in januari 2020 gekeurd door het
stamboek met een schofthoogte van 146 cm, ontwikkeling 91 punten en benen
90 punten, algemeen voorkomen 89 punten.
De moederlijn is volledig door mijzelf gefokt. Ik vind het belangrijk dat mijn
vee sterk op de benen staat met goede zwarte klauwen, een diep donker rode
(baggerbonte) kleur en lengte heeft. De kop moet lang en sprekend zijn. De
moeder is een afstammeling van mijn eigen, door de jaren heen, gefokte
koppel. De vaderlijn is een afstammeling van een koe die ik een aantal jaren
geleden heb mogen overnemen uit het koppel van Stoffel Dragt. De kruising
tussen deze 2 lijnen brengen prachtige sterke kalveren.
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Foto: vader, moeder en vaarskalf geboren 2020 (fotograaf Eric Elbers)

Ruim 30 jaar geleden ben ik begonnen met een kalf en inmiddels heb ik
gemiddeld, door de jaren heen 35 koeien in de potstal/natuurweide.
Mijn fokdoel is grote, robuuste en sterke koeien te fokken, die ik in de
wintermaanden voer met kuil.
In de zomermaanden lopen ze in de weide. Ik voer geen enkel bijproduct,
alleen mineralenbolussen wanneer ze naar buiten gaan.
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