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Doe mee aan de ‘Fleckviehkoe van ’t jaar 2022’ verkiezing  
 
Na twee jaar van afwezigheid heeft uw koe dit jaar de kans tot Fleckviehkoe van het jaar 
verkozen te worden. Eerdere winnaressen zijn voorbeelden van de ideale Fleckviehkoe: een 
koe met een prima melkproductie, goede vruchtbaarheid, functioneel exterieur en ze verkeert 
in een blakende gezondheid. Een koe waar elke veehouder trots op is. Heeft u zo’n koe op stal 
staan, die het verdient om ook buiten uw bedrijf bekendheid te vergaren? Geef uw koe dan 
nu op en maak kans op mooie Fleckvieh prijzen!  

De selectie criteria zijn: 
- Minimaal 50% Fleckvieh 
- Tweedekalfs of ouder 
- Lactatiewaarde gemiddeld 95 of hoger 
- Celgetal gemiddeld 150.000 cellen of lager 
- Inseminatiegetal gemiddeld 2 of lager of TKT 400 dagen of lager  
- Een deelnemende koe mag niet eerder tot “Fleckviehkoe van ’t Jaar” gekozen zijn 

Aanvullende informatie: 
- Deelname alleen voor leden van het Fleckvieh Stamboek of belangstellenden die bij 

aanmelding lid worden (lidmaatschap bedraagt € 25,- per jaar, eerste jaar is gratis). 
- Alle schriftelijke inschrijvingen worden beoordeeld. 
- Bij aanmelding ontvangen we ook graag een foto van de koe, dit kan bijvoorbeeld 

door deze per e-mail op te sturen of via WhatsApp 06-23601242. 
- U machtigt ons de MPR-gegevens van uw koe op te vragen bij uw MPR-organisatie.  
- Een onafhankelijke selectiecommissie doet de selectie. 
- Van de drie beste koeien wordt een video gemaakt en op internet geplaatst. 
- Stemmen vindt plaats op basis van de filmpjes op internet. 
- Oordeel van de jury weegt mee in de einduitslag van de top drie. 
- Er vindt alleen een videokeuring plaats. 
- Koeien hoeven niet aanwezig te zijn op de uitreiking tijdens de Fleckviehdag. 
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Inschrijfformulier De inschrijving sluit op zaterdag 23 april 23:59uur. 

Inschrijven kan ook via onze website: www.fleckviehstamboek.nl  
  

Naam inzender:  

Adres:  
 

Tel.nr.  

E-mail:  

Lid:  

 

Naam Koe:  

Bloedvoering:  

Aantal lactaties:  

Inseminatiegetal:  

Waarom is dit uw 
favoriete koe? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per lactatie geeft u de 305 dagen productie en LW en CG op en voegt u de koekaart bij 

1e lactatie  

Kg melk   

% vet  

% eiwit  

Lactatiewaarde  

Celgetal  
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2e lactatie  

Kg melk   

% vet  

% eiwit  

Lactatiewaarde  

Celgetal  

 

3e lactatie  

Kg melk   

% vet  

% eiwit  

Lactatiewaarde  

Celgetal  

 

4e lactatie  

Kg melk   

% vet  

% eiwit  

Lactatiewaarde  

Celgetal  

 

5e lactatie  

Kg melk   

% vet  

% eiwit  

Lactatiewaarde  

Celgetal  

 

6e lactatie  

Kg melk   

% vet  

% eiwit  

Lactatiewaarde  

Celgetal  

 
Eventueel aanvullen met nog meer lactaties. Denkt u ook aan de foto van de koe? 
Mail de gevraagde gegevens naar: info@fleckviehstamboek.nl 
 

mailto:info@fleckviehstamboek.nl
mailto:info@fleckviehstamboek.nl

