
Stierrapport Fred

Roodb laar Fred  van Suddendorf

Fred van Suddendorf is een fraaitypische stier  m et best beenwerk en vooral
m et vee l kw aliteit . H ij is zow el krachtig als melktypisch . Z ijn moeder is een
norm aal ontwikkelde, fraaitypische koe met een mooi soepel uier en goede benen.
Ze is een absoluut probleem loze koe . Haar moeder was een best ontw ikkelde
(vlot > 1,40 m), zwaar bespierde koe m et best beenwerk  en een zeer goede uier.
Ze is alleen als vaars ingeschreven. Daarna was ze alt ijd oudmelkt als de
inspecteur kwam .  A ls fokkoe heeft ze het prim a gedaan: 3  A B-dochters m et
goede producties, die  ook ze lf weer goede fokkoeien blijken te z ijn. Kwaliteit  is
een fam iliekenmerk .

De afstamm ing van Fred van Suddendorf is wat afw ijkend  van de
standaardb laarkop-pedigrees. Z ijn vader M arnix 5 is een zoon van Italie’s
Italiena (W outer van ’t Lage Land-zoon uit de Italia ’s van H uizinga, zeer
gerespecteerde stier: vee l ontw ikkeling, zware bespiering, beste koeien) u it
dezelfde m oeder als M arnix  7. Z ijn moeder is een D irk-dochter. D irk  was een It.
Sam (k le inzoon van V ictor van R ijnoord)  uit een W outer van ’t Lage Land-m oeder
die  uit  een koe komt met een zoon van Ideaal als vader. Ideaal is mooi oud
blaarkopb loed met vee l bloed van de bekende Reinder van A lm a, dat niet vee l
m eer voorkom t, hoew el  W outer van ’t Lage Land, via z ijn moedersvader en
vadersmoedersvader, de preferente G ustaaf 7., via diens vader Reina’s Zoon ook
veel Reinder van A lm a bloed  voert .  A angez ien W outer van ’t Lage Land m instens
6 keer voorkom t in  de afstam ming van Fred van Suddendorf, kunnen w e dus
spreken van herw aardering van bijna verloren gegaan bloed . Van D irk  melkt de
fokker van Fred van Suddendorf tw ee dochters; dit  z ijn probleem loze, melkr ijke
dieren met beste u iers. Een derde m oet dit  najaar kalven, dat lijkt heel best.

Fred van Suddendorf is kortom een stier d ie n iet alleen zelf vee l kwalite it heeft
,m aar ook  voor bloedverru im ing in het ras kan zorgen, aangezien de alom
tegenwoordige Beatrix Prins alleen op afstand in de afstam m ing voorkomt.


