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Zenard van Vredenburgh. 100% VRB.  

 

Met Zenard als nieuwe KI stier hebben we weer een mooie aanvulling voor de Verbeterd 

Roodbont populatie. Zenard is een imposante stier met beste bespiering en een opvallend 

lange broek (9). De stier is excellent ingeschreven met bovenbalk 92/88/90/90/AV90.  

Zijn BNL verwachtingswaarde is zeer positief. Namelijk +0.78 x +0.04, en er is gesekst 

sperma van hem beschikbaar. Zijn bekken zijn tevens gemeten. Op een leeftijd van 4 jaar 

en 9 maanden was de hoogte 19.5cm en breedte 13.5cm. 

De kalveren tot nu toe geboren zijn gemiddeld qua gewicht en grootte. Wat wel opvalt is 

dat de draagtijd (tot nu toe) erg kort is, namelijk tussen de 270 en 279 dagen.  

Zijn nakomelingen worden vitaal geboren en groeien er zeer best in. Vooral in de lengte, 

de benen en de klauwen zien we zeer goede resultaten. Wat ons ook opvalt is dat de 

kalveren een zeer uniforme uitstraling hebben. De meeste kalveren zijn fraai baggerbont 

getekend.     

Van de moederlijn weten wij dat de vader van de moeder; Leeroy, is ingeschreven met 

89/89/90/87/AV89. Zijn oma Loretta is ingezet als spoelkoe in het project natuurlijk luxe. 

Tevens is zij ingeschreven met 89/88/87/86/AV88). De bekken van zijn moeder Roos zijn 

op 4.2 jarige leeftijd gemeten met 20.5cm X 15cm en de bekken van zijn oma Loretta op 

4.5 jarige leeftijd met 21cm x 16cm.      

Zenard zijn vader Tijger (88/85/87/86/AV87) heeft al een aantal zeer mooie nakomelingen 

gefokt bij maatschap te Riele, waaronder Alex- en Boris van Vredenburg die beide dit jaar 

met AV88 gepunt zijn. Tijger vererft bovendien zeer goed in de bekkenmaten.  

In Zenard zijn pedigree vinden we via vaders moederszijde wel weer Tinus bloed, namelijk 

de vader van Alfons, echter is dit diep in de lijn waardoor de stier zonder risico breed 

ingezet kan worden op nakomelingen van de huidige KI stieren.  

Zenard is vrij van Silvester en Graaf Charlon bloed.  
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Als jonge stier kampioen mini’s in Stroe (2016)  

 

Foto kampioen Enter 2021  
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In de KI stal 2022  
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Als weidestier  
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