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Fleckvieh nieuwbriefGGI-Holland

NORIK: 
POSITIEF EIWIT & FITNESS EIGENSCHAPPEN

Vier maal per jaar passen we stierenkaart
aan op basis van de nieuwe Duitse fokwaar-
den. Vooraanstaand bij de keuze is welke
stieren het verdienen om op de stierkaart te
staan ofwel: voegt de stier foktechnisch iets
toe? Met de uiterste zorgvuldigheid kunnen
we u een goede Fleckvieh stierenkaart aan-

bieden. Met als nieuwkomers: IRO, NORIK,

RENWART EN REXA.

De meest zekere en bewezen stieren zijn
natuurlijk de fokstieren waarvan ook de
fokstierdochters aan de melk zijn: EILIG,

HUMID, MADERA, SAMUT EN WEINOLD.

Met name Eilig en Weinold scoren op alle
fronten een ruime voldoende, waarbij Eilig
een flinke plas melk vererft met een goede
persistentie en Weinold op het vet- én eiwit-
percentage een dikke plus scoort. 

GESCHIKT ONGESCHIKT

Norik zijn moeder Olfine (v. Romen) is een zeer bekende stiermoe-
der met indrukwekkende prestaties, in zeven jaar produceerde zij
gemiddeld in 305 dagen: 13.194 kg melk met 4,49% vet en 3,70%
eiwit!! Ze leeft nog steeds het heeft afgelopen april haar 8e kalf op
de wereld gezet. Het ziet er naar uit dat ze de 100.000 kg melk wel
vol zal maken. Binnenkort wordt ze weer gespoeld. Een Noriker
dochter (Volle zus van de stier) uit Olfine, die bij dezelfde veehouder
staat, doet het ook geweldig: haar 2e lact. zag er als volgt uit:
305 dagen  11.321 kg melk met 4,69% vet en 3,64% eiwit. 

Norik, de enige geteste zoon van Noriker (v. Rexon) zorgde voor de
grote verrassing afgelopen augustus draai. Zijn allround kwaliteiten

zijn opmerkelijk te noemen, want geen van zijn secundaire kenmer-
ken zijn lager dan 100. Hij combineert positief geboortegemak met
een hoge dochtervruchtbaarheid van maar liefst 115! Zijn dochters
kalven dus makkelijk af en worden weer vlot drachtig.

De Norik dochters scoren bovengemiddeld voor frame (113) en heb-
ben een goede bespiering. Het zijn dieren voorzien van beste benen
met goede klauwen (112) en correcte uiers (109).  Naast functioneel
exterieur zijn de dochters voldoende productief (+698 kg melk) en
hebben positief eiwit (+0,03). Norik is geschikt om in te zetten in
zowel de F1 als de F2 generatie en is een goede bevruchter!

Sense v. Norik



EVEN VOORSTELLEN:

Voor de mensen die ons nog niet kennen… GGI-
Holland is al meer dan 12,5 jaar importeur van Duitse
stieren voor de Nederlandse markt. Wij zijn lever-
ancier van GGI-GmbH. Van deze export organisatie
betrekken wij de Holstein en Red-Holstein stieren.
Actuele stieren zijn o.a.: Laurel, Zabing Rf, Stylist,
Mascol en Jardin.  Daarnaast zijn wij leverancier van
Spermex-GmbH een overkoepelende export organi-
satie van Zuid-Duitse KI’s. Hierdoor kunnen wij 99%
van alle Duitse Brown Swiss stieren en meer dan 50%
van alle Duitse Fleckvieh stieren leveren. Kortom een
royaal aanbod  waar wij voor u de besten uitgekozen
hebben. Actuele stieren uit de “Spermex stal” zijn
o.a.: Prossli, Jublend, Encore, Weinold, Eilig, Samut
en Vanstein. Onze stieren zijn leverbaar in uw eigen
vat of beschikbaar via uw ki-organisatie. 

Voor meer informatie of vrijblijvend advies neem con-
tact met ons op of kijk op onze websites: www.ggi.nl

of  www.brownswiss.nl of www.fleckvieh.nl.

RENWART: 

MELKVERERVER MET BESTE BENEN
Nieuw op de stierenkaart is
Rentar-zoon Renwart. De
Renwart-dochters zijn gemid-
deld grote koeien met veel ele-
gantie en stijl. De uiers bezitten
een goede textuur en een zeer
sterke ophangband. De voorui-
ers zijn erg lang en ook de ach-
teruier zijn goed ontwikkeld. De
spenen zijn kort, dun en correct
geplaatst. De benen van de
Renwart-dochters zijn zeer goed
te noemen. Het beenwerk is correct van stand. De klauwen zijn sterk maar iets
meer klauwhoogte kan gewenst zijn. Renwart fokt  allround, van de zes doch-
ters die in juni werden bekeken bleek wel dat ze zeer uniform in grootte en ele-
gantie waren. Renwart (Rentar x Horwart) biedt veel melk (+ 932kg) met beste
uierkwaliteiten (120) en een goede melksnelheid (114) om het melkpotentieel
in uw koppel te verbeteren. Hij is  beschikbaar voor slechts 17,- euro.

SPECIALE 
AANBIEDING
Allround pinkenstier ROCH is de komende periode actiestier, bij 10

doses krijgt u er 2 doses gratis. Roch vererft een prima productie

met positief eiwit (+0,08) en ook op exterieur gebied laat Roch met

sterke frames, goede bespiering en sterk beenwerk weinig te wen-

sen over. Roch is de perfecte partner voor op uw melktypische

Holstein Koeien, met als resultaat: Beste F1-kruisingskalveren.

UW FLECKVIEHKALVEREN BRENGEN MEER OP
Uw Fleckvieh (kruisling)-kalf is meer
geld waard met het Fleckvieh garantie-
certificaat. Hiervoor dient u dan de blau-
we sticker op het geboortebewijs te
plakken. Voorwaarde is wel dat het kalf
minimaal 50% Fleckvieh is. 

De extra uitbetaalde waarde bedraagt
maar liefst  € 20,- en wordt enkel door
VION uitbetaald. Maar dit voorbeeld
wordt door steeds meer particuliere
veehandelaren gevolgd. De kosten van
de sticker zijn €5,-. Het certificaat heeft
dus een extra waarde van €15,- per
Flechviehkalf, bovenop de meerwaarde
van het kalf. 

Voor meer informatie hierover kunt u
contact opnemen met:  “Het Fleckvieh
Stamboek”,
e-mail:info@fleckviehstamboek.nl  

FLECKVIEH CATALOGUS

Inmiddels is de nieuwe Fleckvieh catalogus van 2009 al weer uit. In
deze catalogus vindt u een prachtig overzicht van ons actuele stieren-
aanbod. Deze catalogus sturen wij u op aanvraag gratis toe. Ook is hij
eenvoudig te bestellen via onze website www.fleckvieh.nl

FLECKVIEH AGENDA

RRuunnddvveeee  rreellaattiieeddaaggeenn  HHaarrddeennbbeerrgg

Dinsdag 28 t/m donderdag 30 oktober 2008 

EEUURROOTTIIEERR  HHaannnnoovveerr  ((DDuuiittssllaanndd))

Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 november 2008

(Zie ook www.eurotier.de)

RRuunnddvveeee  rreellaattiieeddaaggeenn  GGoorriinncchheemm

Dinsdag 25 t/m donderdag 27 november 2008

Wij helpen graag om u goed op de hoogte te houden van het
Fleckvieh nieuws wereldwijd. Het Duitse magazine "FLECKVIEH"
helpt ons daarbij. Het is een fantastisch en onafhankelijk  blad met
erg veel informatie over:

- actuele fokwaarden 

(wereldwijd)

- stierportretten, koe

families en dochter

impressies

- shownieuws en veilingen

- uitgebreide 

bedrijfsreportages

- KI-gebeuren 

en nog veel meer...

U kunt bij ons een gratis
proefnummer aanvragen.

Deze sturen wij u kosteloos toe. Wilt u hierna eventueel lid worden
dan kunnen wij dat voor u regelen.  Voor €27,20 ontvangt u dan 4
maal per jaar het blad Fleckvieh thuis gestuurd.

Mocht u meer advies willen over het inkruisen met Fleckvieh

dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met 

GGI-Holland, Tel. 038-3333670

RUMBA

STIER ADVIES
De uitgebreide stierenkaart bevat naast de fokwaarden en aAa
codes ook gebruiksadvies voor de F1 en F2. (Zie 5de kolom van
de stierenkaart). Om u nog een handje te helpen hieronder nog
een paringsadvies. 

Op uw RUMBA pinken/vaarzen past o.a.:
ROMTELL, IDIOM, ROMART, MALFIR & ROBI

WEINOLD
Op uw WEINOLD pinken/vaarzen past o.a.: 

MALFIR, EILIG, ROBI RENWART, IRO & IMPOSIUM

HOFHERR
Op uw HOFHERR pinken/vaarzen past o.a.: 

VANSTEIN, EILIG, RENWART, IDIOM, IRO & MALFIR

ENRICO
Op uw ENRICO pinken/vaarzen past o.a.: 

VANSTEIN, RENWART, MALFIR, IRO & IDIOM

Gerda v. Renwart

Roch


