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Consequent 
fokken op 
gehalten 

Levert extra 
melkgeld op 

Groot Bromhaar Sallie 134 (v. Maicon) 7e kalfs (links) en Groot Bromhaar Sallie 167 (v. Anreli) 2e kalfs (rechts).
Eig.: F. H. G. & G. A. van Rossum-Nijenhuis, Nieuw Heeten.

Kenmerkend voor de stieren op deze kaart zijn de hoge gehalten in combinatie met een 
uitstekende levensduur en een bijzondere efficiëntie. Alle stieren op deze kaart scoren 
bovengemiddeld op alle gezondheidskenmerken. Zorgen over kreupelheid of mastitis behoren 
tot het verleden. Uw koeien verdienen alleen het beste: BETTER COWS    BETTER LIFE.

CRV Stierenkaart voor ‘dikke melk’

CRV Stierenkaart voor ‘dikke melk’

DIKKE MELK

zwartbont

DEVELOPER RF 942380 0,86 0,45 524 477  7% 105 107 102 110 99  6% 26 18,20 

CANDYMAN P RF 942487 0,76 0,41 297 670 10% 106 105 107 105 108  8% 18 12,60

ZODIAC 942419 0,56 0,39 421 530  8% 102 105 103 104 108  3% 16 11,20 

EVERTON 942396 0,33 0,29 614 681 10% 107 103 103 114 104  7% 26 18,20 

NIPPON P 942274 0,12 0,35 838 463 10% 104 104 110 105 105  7% 28 19,60 

WAKE UP 942452 0,69 0,31 567 626 12% 104 106 105 104 106  7% 28 19,60 

REVISOR P* 941905 0,42 0,27 474 556  8% 102 107 105 110 95  7% 22 15,40 

CONAN* 941714 0,26 0,24 436 384  6% 106 110 99 98 102  5% 22 15,40 

roodbont

VITALIS 942508 0,37 0,29 728 500  7% 104 106 104 112 101  7% 18  12,60 

LAUNCH PP 942413 0,48 0,28 1322 626 15% 101 108 103 109 106  7% 28  19,60 

CITRUS 942529 0,61 0,23 385 639  9% 109 105 110 110 107 10% 26  18,20 

mrij (op dubbeldoelbasis)

SATURNUS* 941553 0,54 0,24 210 55  5% 102 102 98 105 100 -2% 22  15,40 

* Dochtergetest 
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Deze kaart is up-to-date tot 7 april 2022

Benieuwd welke stier bij uw behoefte past? 
Neem vrijblijvend contact op met uw 
veestapeladviseur of CRV Klantenservice.

PRODUCTIE

Nederland: 088 00 24 440, 
klantenservice.nl@crv4all.com, CRV4ALL.NL

Vlaanderen: 078 15 44 44, 
klantenservice.be@crv4all.com, CRV4ALL.BE



Peeldijker Liesjes scoren met dikke melkstieren Consequent gebruik dikke melkstieren leggen stevige basis

De Peeldijker Liesjefamilie tekent voor acht stieren 
in het actuele aanbod van CRV en is daarmee één 
van de invloedrijkste koefamilies. Een opvallende 
overeenkomst tussen de stieren is hun hoge 
gehaltevererving. Deze komt zeker niet uit de lucht 
vallen, zo blijkt uit een gesprek met fokker Jan Priems.

Ze is de favoriete koe van melkveehouder Jan Priems; 
Peeldijker Liesje 992, een 10-jarige dochter van de stier 
Ludiek Bluejay met een levensproductie van 114.179 kg 
melk met 4,43% vet en 3,62% eiwit. Priems omschrijft 
haar als een ‘probleemloze koe’ waar hij helemaal geen 
omkijken naar heeft. Liesje 992 is één van de vele 
Liesjes op het bedrijf in het Brabantse De Mortel waar 
Priems met robots 130 koeien melkt. Deze tekenden in 
het afgelopen boekjaar voor een rollend jaargemiddelde 
van 11.575 kg melk met 4,45% vet en 3,61% eiwit. 

De Maatschap Flapper uit Hidaard tekent voor een 
rollend jaargemiddelde van ruim 9.600 kg melk met 
4,62% vet en 3,93% eiwit. ‘Hoge gehalten krijg je niet 
alleen door fokkerij’, benadrukt Minicus Flapper. ‘Maar 
met consequent dikke melkstieren gebruiken leg je wel 
een goede basis.’ In maatschap met zijn vrouw Marjan 
en zoons Harmen en Hylke melkt hij 200 koeien op 80 
hectare grasland.
 
Al zeker twintig jaar fokt melkveehouder Minicus 
Flapper uit Hidaard op vet- en eiwitgehalte. ‘Dikke melk 
afleveren is altijd financieel interessant geweest’. ‘We 
beuren nu een melkprijs die zeker twee cent boven het 
fabrieksgemiddelde ligt. En voor die extra inkomsten 
hoeven we verder helemaal niets te doen’.

Niet enkel fokkerij
De veehouder benadrukt dat hoge gehalten niet 
enkel het resultaat zijn van fokkerij. ‘Dat ervaren we 
deze winter weer nu de koeien het moeten doen met 
een eerste snede kuil met lagere voederwaarden. 
Waar we vorige winter vaak tanken met meer dan vier 
procent eiwit afleverden, komen we nu niet verder 
dan 3,85% eiwit’. Ja, ook 3,85% eiwit is nog duidelijk 
bovengemiddeld, erkent Flapper. ‘Met consequent dikke 
melkstieren gebruiken leg je wel een goede basis.’

100-tonner 

Peeldijker Liesje 

992 (v. Bluejay) 

Eigenaar Priems 

v.o.f. De Mortel

Veehouders Harmen 

en Minicus Flapper uit 

Hidaard

Bekijk hier beelden 
van Peeldijker 
Liesje 992

Lees hier het 
hele artikel over 
Maatschap Flapper

Jan Priems: 
‘Ik wil boerenkoeien 
fokken die een hoge 
melkproductie met 
goede gehalten 
gemakkelijk aankunnen’

Minicus Flapper: 
‘Voor die twee cent 
extra melkgeld hoef je 
niets te doen’

‘Ik wil boerenkoeien fokken die een hoge melkproductie 
met goede gehalten gemakkelijk aankunnen’, vat de 
veehouder zijn fokdoel krachtig samen. ‘Ik gebruik 
voornamelijk genoomstieren en Inet is leidend bij de 
stierkeuze, waarbij ik functioneel exterieur en goede 
gezondheidskenmerken niet uit het oog verlies’, legt hij 
uit. 

Ook in mannelijke lijn
De Peeldijker Liesjes bewijzen inmiddels ook in de 
mannelijke lijn hun fokkracht met stieren als Delta 
Lustum en Delta Lunar die op basis van de prestaties 
van hun dochters tot de beste stieren van hun generatie 
behoren. In de jongere generaties doen de stieren uit 
de Liesjefamilie er in de gehaltevererving nog een flinke 
schep bovenop. 

Zo scoort de roodbonte InSire stier Delta Oneliner  
(v. Mauro) +0,19% vet en +0,19% eiwit.
Een volle zus van Liesje 1328 werd als kalf aangekocht 
door CRV en intensief benut in het fokprogramma. Zij 
is de moeder van drie stieren in het actuele aanbod: 
Delta Liberate (v. Gigantix), Delta Limbic (v. Fisherman) 
en Delta Candyman P RF (v. Nectar P). Een opvallende 
overeenkomst tussen de drie? Hun ijzersterke 
gehaltevererving! Zo scoort Candyman zelfs +0,76% vet 
en +0,41% eiwit. 

Meer keus, betere paringen
De gehaltevererving is voor de veehouders bij de 
stierkeuze veruit het belangrijkste selectiecriterium.  
Ook de koeien met de hoogste gehalten paren we 
gewoon weer met een gehaltestier, ook al geven die 
koeien misschien iets minder melk’, legt Flapper uit.
Stieren als Kian, Bertil, Allard, Vitesse, Jethro en Finder 
legden de basis voor de veestapel. Onder andere 
Blessing, Nippon P, Everton, Developer, Conan en Zodiac 
gaan zorgen voor de komende generatie. We zijn vorig 
jaar gestart met het StierAdviesProgramma (SAP). Zo 
kunnen we uit het ruime aanbod van dikke melkstieren 
nog gerichter selecteren wat op onze veestapel past en 
nog betere paringen maken.’
‘Met de stieren die we nu gebruiken moet het lukken om 
die stijgende lijn de komende jaren vast te houden’.

Per 1 februari 

is Lixor, 

de 4e zoon uit 

Liesje 2323, 

beschikbaar 

bij CRV.


