UITNODIGING MRIJ-DAG
20 & 27 MAART 2019

DOORTJE 65
(DOS 4 X MENDEL)
MRIJ-KOE VAN HET JAAR 2018

MRIJ koe van het jaar 2018 is Doortje 65 van de
familie Van den Bosch uit Gassel. Deze 4e kalfs Dos
4 dochter is een zeer productieve MRIJ koe met de
raseigenschappen waar MRIJ trots op mag zijn. De
flinke productie met hoge gehaltes is haar sterkste
punt. Gemiddeld produceerde ze in drie lijsten van
340 dagen 809 kg vet en eiwit. Met gemiddeld 115
lactatiewaarde produceert ze 15 % boven haar bedrijfsgenoten. Doortje 65 bezit veel ruimte en breedte in
haar bouw met een goed uier en benen. Deze echte

typische Dos 4 dochter is met 88 punten ingeschreven als 2e kalfs. De goede genen van Doortje 65
worden bij CRV ook doorgegeven door haar zoon
Wim (Rex 159) die als teststier is ingezet. Familie van
den Bosch zijn trotse bezitters van een mooie koppel
MRIJ koeien, die een gemiddelde productie van ruim
8.400 kg met 4,65% vet en 3,78% eiwit realiseert.

CRV4ALL.NL

UITNODIGING MRIJ-DAG
Graag heten we u van harte welkom op de mrij-dag in uw regio. Op deze bijeenkomst,
in samenwerking met de studieverenigingen MRIJ Oost en MRIJ Zuid hebben we een
interessant programma. Onze sprekers vertellen u graag meer over het belang van
mrij als dubbeldoelras in relatie tot klimaat- en milieueisen. Natuurlijk komt ook het
mrij-fokprogramma en ons stierenaanbod aan de orde. We eindigen met een interessante bedrijfsexcursie. De studieverenigingen houden voorafgaand aan het programma hun jaarvergadering.

REGIO ZUID-WEST
DATUM:

REGIO OOST

WOENSDAG 20 MAART 2019

DATUM:

Ontvangst: 	Gemeenschapshuis de Viersprong,
Dorpstraat 2, 5438 AM Gassel (Nb)
Bedrijf:	VOF Van den Bosch
Scheperschaarseweg 7 te Gassel (Nb)

WOENSDAG 27 MAART 2019

Ontvangst: 	Zaal Kottink, Dorpsstraat 36,
7678 AW Geesteren (Ov)
Bedrijf:	M.J.H. en A.G. Frons
Bovenbroeksweg 10 te Geesteren (Ov)

Op dit bedrijf wordt Doortje 65 als
mrij-koe van het jaar 2018 gehuldigd!

Programma
10.45 uur
Ontvangst
11:00 uur
Opening
11:15 uur 	Spreker Theun Vellinga en/of
Marion de Vries van Wageningen UR:
‘Revival van het dubbeldoelras’
12:15 uur
Lunch
12:45 uur 	Spreker Henk Verheij, foktechnisch specialist CRV:
‘Actualiteiten mrij stieren en fokprogramma’
13:30 uur
Presentatie veehouder
13:45 uur
Vertrek naar bedrijf
14:00 uur
Rondleiding bedrijf
15:30 uur
Afsluiting

Op de mrij-bijeenkomsten
worden 5 doses van
mrij-stier Rudo verloot
onder de bezoekers

Meer informatie en aanmelden
Wij verzoeken u vriendelijk om uw komst vooraf aan te melden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze
medewerkers Verenigingszaken. Ook voor meer informatie over de dag en de huldiging kunt u bij hen terecht.
Regio Zuid-West
Regio Oost

Gerard van der Weijst
Jan Hendriks

06-22 49 18 35
06-22 49 18 31

Gerard.van.der.Weijst@crv4all.com
Jan.Hendriks@crv4all.com

WIJ VERWELKOMEN U GRAAG OP DE MRIJ-DAG!

CRV4ALL.NL

