LEENTJE 166
6-612 KS AB 87
I zoÍ
V. : ldeaal 8129
halfzuster van
Condor 7594
f.
e.

D.E. Vegter
K.F. Korf

ln de tot dusver verschenen computerlijsten korrden 37 koeien getetd worden met een 125+ lijst en 135 met een 115+ lijst. In de
eerste categorie bevonclen zich 7 R-koeien, terwijl in totaal 7
koeien zich aan de bewerking onttrokken, die tot onderstaande
uitkomsten leidde.
Allereerst is nagegaan welke exterieureigenschappen in de beide
groepen voorkomen.
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Aldus bleek dat er van de 165 verwerkte koeien 130 waren opgenomen in het stanlboek, dat is rond 80%. DitzelÍde percentage is
van toepassing op de koeien die met B+ of hoger voor algemeen
voorkomen werden ingeschreven, terwijl het overeenkomstige percentage voor melktekens zelfs 90 bedraagt.

Vervolgens is gezocht naar vaderdieren in deze groepen koeien,
met als resultaat:
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Hierbii valt het aancleel van de Frits van Asinga pref ' ll-lijn op'
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lijn niet verwant zijn, maar via hun vaders des te meer. Namelijk
betreft het hier 4 dochters vat'r Granito van Rutten,2 van Leo-

zoon van Rutten en 1 van Dorus van Rutten. Laatstgenoemde is
een zoon van Marinus 7684 en daardoor een halfbroervan Grando
van Rutten, die op zijn beut t Leozoon verwekte.
Stal-J. Bosma te Z.uiclwolde bleek goed voor 5 115+ koeien, alle
afstammend van van Rutten-stieren, t'w' Grando (3)' Geator en
Rival. Onder deze 5 bevonden zich 3 Roosje's en daarbinnen een
nroeder-dochter-paar:

1

5 34.

Stal-Martini te Lutjeqast herbergt eveneens 5 'l 15+ koeien, waarvan
er 3 de ÍVartin 86592 zoon Mattheus 5-835 tot vader hebben en
afstammen van de zelfgefokte Helenus, een zoon van Dietman
([/lV Frits van Asirrga). F.K. Meyer te Visvliet tenslotte kan bogen op 4 115+ koeier-i, waartussen geen nauwere verwantschap be-
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bleken meer dan 3 koeien met I 15+ liisten voor
te komen. A. Dijkstra te Zuicihorn telt er zelfs 7, die in vrouweliike
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4 bedrijven

ls hierboven reecls het grote aandeel van stal-E. Bosma te Rutten
gebleken, de aandachtige lezer zal het niet zijn ontgaan dat ook
itat D.E. Vegoer via Dictatr:r en Condor, een wezenlijke bijdrage
levercle. Beide stieren stamnlen moederliik uit de Leentje-Íamilie,
rlie bcvendien 2 vrouwelijke leden (116 en 171) in de beide groeL.en ntocht tellerr.

