
De fraaie Zandenburg Bourbon Ebony 1 op de prachtige purperen heide levert 
deze schitterende voorplaat op. De Bourbondochter is het aansprekende toonbeeld 
van de goede fokwaarden van haar vader. Een dikke plus voor melk, veel balans  
in het frame en een strak aangehecht uier, zien we terug bij Ebony. Ze is met  
87 punten AV ingeschreven en haar voorspelde 305-dagen productie is  
11.822 kg melk. Naast Bourbon hebben ook DG Charley en diverse Josuperzonen 
de fokstierstatus ontvangen. Uiteraard ontbreekt Josuper niet op de kaart. 
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- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast
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- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

NAJAAR 2019

Vader
Moedersvader
K.I. Code
Levensnummer
% Betr.-aantal dochters
Melk
Vet
% Vet
Eiwit
% Eiwit 
Beta Casein
Totaal Exterieur
% betr. /Exterieur
Uier
Benen en Klauwen
Body
Melktype

Celgetal
Dochtervruchtbaarheid
Melksnelheid
Levensduur
Totaalindex (TPI®)
Net Merit $
Exterieur Lineaire Scores
Ontwikkeling
Kracht
Inhoud
Openheid
Kruisligging
Kruisbreedte
Beenstand zijaanzicht
Beenstand achteraanzicht
Klauwstand
Beengebruik
Vooruier
Achteruierhoogte
Ophangband
Uierdiepte
Voorspeenplaatsing
Achterspeenplaatsing
Speenlengte
aAa-code
% Moeilijke geboorten <8% = pinkenstier
Spermaprijs p. dosis (excl. 6% BTW)*

- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

NAJAAR 2019

Vader
Moedersvader
K.I. Code
Levensnummer
% Betr.-aantal dochters
Melk
Vet
% Vet
Eiwit
% Eiwit 
Beta Casein
Totaal Exterieur
% betr. /Exterieur
Uier
Benen en Klauwen
Body
Melktype

Celgetal
Dochtervruchtbaarheid
Melksnelheid
Levensduur
Totaalindex (TPI®)
Net Merit $
Exterieur Lineaire Scores
Ontwikkeling
Kracht
Inhoud
Openheid
Kruisligging
Kruisbreedte
Beenstand zijaanzicht
Beenstand achteraanzicht
Klauwstand
Beengebruik
Vooruier
Achteruierhoogte
Ophangband
Uierdiepte
Voorspeenplaatsing
Achterspeenplaatsing
Speenlengte
aAa-code
% Moeilijke geboorten <8% = pinkenstier
Spermaprijs p. dosis (excl. 6% BTW)*

- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

JOSUPER
Supersire x Beacon

Josuper stempelt
Josuper domineert al jaren de indexen met zijn ongekend hoge productie, die hij als  
fokstier goed weet vast te houden. Zijn nakomelingen kunnen deze productie makkelijk  
aan wat blijkt uit de fokwaarde van 652 levensduurdagen. De Josuperdochters zijn krachtige 
melkfabrieken. Dieren met een bovengemiddeld goed aangehecht uier en correct geplaatste 
spenen. Met een vererving van licht kromme benen en een andere bloedvoering is Josuper 
een hoogwaardige fokstier die goed past in de hedendaagse fokkerij. Buiten zijn goede 
vrouwelijke nakomelingen, zien we zeven Josuperzonen doorkomen in de top 30 TPI!   
Zijn zonen Aston en Skyfall verwelkomen we op onze fokstierenkaart.

ABS fokstieren

    Foto: Anna Joosse
Dochter Josuper: Southland Jos Sharon 51

Sterke punten:
• KG vet & eiwit
• KG melk
• Body
• Goede bevruchter

ABS genomicsABS fokstieren

ABS genomics

ORTHILD
Medley x Silver

Italiaanse schoonheid
Orthild is gefokt op het Italiaanse melkveebedrijf Dotti Holsteins dat we kennen 
van meerdere Europese keuringen. De Medleyzoon is één van de eerste stieren die 
is gekocht vanuit het Iconprogramma. De pinkenstier combineert een uitmuntend 
exterieur met een hoge productie. In de onderbalk zien we veel overeenkomsten  
met moedersvader Silver en dan met name de superieure been- en uierkwaliteiten.

Sterke punten:
• Excellent exterieur
• Gehalten
• Melktype
• Pinkenstier

Foto: Luca Nolli
MGGGS van Orthild: Dotti Goodluck Raven

          

          

29HO16887 29HO17918 29HO17919 29HO16667
NIRVANA SKYFALL TACTIC TOPSY
MOGUL JOSUPER COMMANDER BOOKEM
PLANET MCCUTCHEN NUMERO UNO WATSON
76.8111 76.9392 78.1967 76.9809

US 71813206 US 3127334847 US 3127334813 US 70625980
99 / 6124 96 / 331 92 / 104 99 / 10354

1817 1352 758 1554
57 96 81 79

-0,04 +0,16 +0,19 +0,07
70 47 41 66

+0,05 +0,02 +0,06 +0,07
A2/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2

96 / +1,70 92 / +1,56 89 / +2,12 97 / +1,68
+1,75 +1,40 +2,08 +1,44
+0,98 +1,46 +1,96 +0,73
+0,71 +0,40 -0,39 +0,70
+1,50 +1,14 +1,30 +1,80

2,82 2,68 2,72 2,76
-3,4 +0,8 -0,4 -2,4

0 - + 0
+2,7 +6,3 +5,6 +3,3
2341 2640 2548 2479
566 848 748 694

+0,65 +1,26 +0,36 +0,79
+1,18 +0,65 +0,26 +1,10
+1,18 +0,25 +0,60 +0,93
+1,08 +0,91 +1,65 +1,47
+0,91 -0,29 -1,05 -1,09
+0,74 +0,29 +0,41 +2,01
-0,77 -0,44 -0,20 +2,10
+1,47 +1,47 +1,87 +1,08
+0,68 +1,60 +1,07 +0,32
+0,91 +1,60 +1,95 +0,79
+1,69 +1,68 +2,62 +2,33
+3,19 +2,28 +2,90 +2,48
-0,04 +1,08 +0,31 -0,15

+0,52 +1,51 +1,25 +1,14
+0,89 +0,12 +1,72 -0,75
+0,39 +0,19 +0,59 -0,96
-1,00 -1,88 -1,36 +1,53

342 342
7,5 9,2 6,9 6,4

€23,- €21,- €19,- €20,-/**€39,-

29HO17709 29HO18076 29HO17944 29HO17500 29HO18011 29HO18023 29HO17747 29HO18043 29HO17553 29HO16888
ALLSTAR ASTON BOURBON (H5) CHARLEY DAX DIRECTOR (H2) HARPER HARVEST JOSUPER MVP
BALISTO JOSUPER MONTROSS SUPERSHOT DAVINCI MONTROSS BALISTO MONTEREY SUPERSIRE MOGUL

NUMERO UNO MAURICE MASSEY MOGUL MCCUTCHEN EPIC EPIC NUMERO UNO BEACON PLANET
78.1440 78.1965 76.9350 57.228 78.1692 78.1937 78.1379 78.1966 76.7978 76.8330

US 72851690 US 143172363 US 3014558977 DE 0538920253 CA 11720551 US 58948801 US 3013614152 US 73519358 US 70726929 US 71618865
92 / 349 91 / 78 97 / 411 92 / 117 91 / 221 92 / 98 96 / 804 96 / 424 99 / 11095 99 / 11509

1373 2119 2116 1512 871 1836 565 903 3147 299
60 90 65 59 65 53 80 56 105 67

+0,03 +0,04 -0,05 +0,01 +0,12 -0,05 +0,21 +0,08 -0,04 +0,20
72 66 68 57 54 54 59 35 90 38

+0,11 +0,00 +0,01 +0,04 +0,10 -0,01 +0,15 +0,03 -0,02 +0,11
A2/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2 A1/A1 A2/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2

89 / +1,81 88 / +0,99 92 / +1,39 85 / +1,35 86 / +1,88 88 / +2,46 92 / +2,07 93 / +3,48 99 / +1,47 98 / +2,01
+1,47 +0,64 +1,44 +1,66 +1,54 +2,21 +1,68 +2,61 +1,11 +2,42
+0,99 +1,02 +0,54 +0,63 +0,85 +1,51 +2,21 +2,00 -0,07 +1,21
+0,92 +0,45 +1,05 -0,38 +0,77 +0,86 +0,41 +0,74 +1,26 +0,25
+1,88 +1,28 +1,28 +1,06 +1,33 +1,98 +1,75 +2,16 +1,28 +1,75

2,63 2,83 2,93 2,67 2,67 2,76 2,74 2,84 2,80 2,89
-0,7 +0,6 +1,5 +0,7 -1,8 +0,4 +0,4 +1,1 -1,6 -1,8

0 0 0 0 0 0 0 + + +
+4,1 +6,1 +3,8 +6,2 +4,6 +4,5 +5,1 +5,1 +5,6 +2,9
2519 2572 2493 2512 2422 2484 2640 2525 2697 2334
660 835 652 723 640 624 766 628 929 557

+1,25 +0,77 +0,76 +0,84 +2,12 +1,27 +0,93 +2,77 +1,17 +0,62
+1,31 +0,85 +1,39 -0,01 +0,68 +1,45 +0,95 +1,07 +1,45 +1,07
+1,42 +0,42 +0,84 -0,01 +0,93 +1,24 +1,15 +1,44 +0,64 +1,07
+1,45 +0,97 +0,63 +1,32 +1,29 +1,52 +1,61 +2,63 +0,59 +1,66
+0,11 +0,08 -0,33 +1,23 -0,10 +0,72 -2,10 -0,49 -0,30 +0,95
+1,52 +0,47 +0,63 +0,31 +1,91 +0,79 +1,06 +2,66 +1,03 +0,18
-0,22 -0,10 -1,10 +0,03 +0,80 -1,95 +0,22 -0,34 +0,37 -1,26

+0,97 +0,64 +0,62 +0,63 +1,60 +1,52 +2,11 +1,71 -0,36 +1,54
+1,48 +1,30 +0,91 +0,45 +0,90 +1,51 +2,49 +1,32 +0,15 +0,72
+1,15 +1,17 +0,60 +0,79 +1,10 +1,66 +2,18 +2,71 +0,31 +1,18
+2,30 +0,14 +1,48 +2,04 +2,60 +2,47 +2,29 +2,98 +0,87 +2,20
+2,23 +2,04 +2,40 +2,58 +2,35 +3,41 +2,91 +3,93 +2,45 +3,88
+0,23 +0,52 +0,73 +0,41 +0,87 +1,24 -0,10 +2,60 +1,07 +0,50
+1,37 -0,67 +0,59 +0,99 +2,26 +1,22 +0,78 +2,55 -0,05 +1,10
+0,50 -0,17 +0,78 +0,94 +0,17 +1,51 -0,01 +0,87 -0,04 +2,07
+0,02 +0,34 +0,66 +0,78 +0,03 +1,11 -0,43 +0,95 +0,52 +1,37
+0,77 +0,63 -0,56 -1,01 +1,96 -0,68 -0,16 -0,66 -0,26 -1,30

135 351 243 432 234 324 345
6,9 7,6 7,0 7,3 6,8 6,6 5,7 7,2 7,5 6,3

€21,-/**€39,- €25,- €22,- €21,- €22,- €24,- €24,- €24,- €32,- €22,-

29HO18799 29HO17334 29HO18689 29HO18110 29HO18747 29HO18987 29HO19246 29HO17459 29HO18611 29HO18724
GLITZ HAMLET HONDA JERICHO KOKOMO MOJO ORTHILD RUBELS-RED SKYWALKER (H5) ZEBEDEE
JEDI SUPERSHOT LYLAS JOSUPER BLOWTORCH MEDLEY MEDLEY ARGO JEDI SPECTRE

RUBICON SALOON MONTROSS MOGUL DELTA JEDI SILVER RUBICON CABRIOLET DELTA
78.1446 76.9573 78.1366 76.9693 78.1444 78.1829 78.1968 78.1667 78.0843 78.1240

US 3141494533 DE 0538894921 US 3140503758 US 3128557283 US 3141559636 CA 110807391 IT 36990601858 NL 679520401 US 3137878481 US 3141494407
80 / G 80 / G 80 / G 89 / 45 79 / G 76 / G 76 / G 76 / G 80 / G 79 / G
1482 1644 1546 1679 1985 1581 941 1175 1532 1441

78 67 75 95 80 78 96 89 71 108
+0,08 +0,02 +0,06 +0,11 +0,02 +0,07 +0,22 +0,16 +0,05 +0,19

73 65 60 65 62 69 50 54 73 62
+0,10 +0,05 +0,05 +0,05 +0,01 +0,07 +0,08 +0,06 +0,09 +0,06
A2/A2 A2/A2 A2/A2 A2/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2

78 / +1,91 77 / +1,65 79 / +2,25 80 / +2,19 77 / +2,30 75 / +2,29 75 / +2,98 74 / +2,69 77 / +1,40 75 / +1,73
+2,15 +1,02 +2,75 +2,07 +2,10 +1,89 +2,49 +2,53 +1,84 +1,69
+0,85 +1,03 +1,90 +0,92 +1,66 +1,57 +2,45 +1,74 +0,71 +0,74
+0,85 +1,70 -0,53 +0,88 +0,63 +0,89 +1,20 +0,27 -0,22 +0,85
+1,26 +1,72 +1,16 +1,70 +1,75 +1,88 +2,27 +1,87 +0,93 +1,55

2,88 2,63 2,69 2,76 2,69 2,64 2,80 2,78 2,88 2,91
+1,8 -1,2 +1,6 -1,2 +0,9 +1,1 -0,2 -0,6 +2,4 -0,4

- 0 0 0 + - 0 0 0 +
+7,2 +3,2 +5,7 +4,9 +7,0 +7,7 +6,0 +6,7 +6,5 +5,4
2776 2430 2759 2626 2708 2791 2730 2693 2737 2677
897 623 859 808 844 911 862 863 895 893

+1,22 +1,93 +0,84 +1,18 +2,01 +1,61 +2,41 +1,57 +0,41 +1,70
+1,03 +1,84 -0,02 +1,15 +1,08 +1,33 +1,66 +0,75 +0,22 +1,08
+0,46 +1,46 +0,01 +0,88 +1,07 +0,91 +1,71 +1,02 +0,13 +0,96
+0,78 +1,02 +1,56 +1,19 +1,63 +1,47 +2,05 +2,09 +0,94 +1,24
+0,03 +0,11 +1,32 +0,03 +0,10 -0,26 +0,32 +0,51 +0,23 +0,33
+0,91 +1,71 +0,14 +1,59 +0,39 +1,08 +1,62 +1,57 -0,22 +1,13
-1,06 -0,29 -1,39 +0,72 -0,79 -2,45 -1,54 +1,72 -2,05 -1,08

+1,14 +1,36 +1,62 +1,01 +2,19 +2,03 +2,95 +2,15 +0,59 +0,96
+1,24 +1,31 +2,13 +0,76 +2,26 +2,05 +2,70 +1,42 +0,99 +1,23
+0,93 +1,30 +1,94 +1,11 +1,77 +1,62 +2,64 +1,88 +0,72 +0,98
+2,46 +1,59 +2,65 +2,42 +2,45 +2,14 +3,20 +3,06 +1,98 +2,12
+2,67 +1,90 +4,04 +3,19 +3,17 +2,74 +3,89 +3,32 +2,51 +2,94
+1,82 +1,64 +1,01 +1,28 +1,46 +1,97 +1,08 +1,37 +0,73 +0,04
+2,17 +0,59 +1,97 +1,32 +1,88 +1,56 +1,94 +2,32 +1,46 +1,41
+1,29 +1,04 +0,84 +1,45 +1,62 +0,93 +1,36 +2,21 +0,49 +0,26
+1,49 +1,44 +0,63 +1,45 +1,55 +1,21 +1,31 +1,60 +0,23 +0,10
-0,46 +1,18 -0,59 -1,72 -0,64 -0,47 -0,17 -0,27 -0,42 -0,07

423 435 423 432 315 342 423
7,1 7,7 6,7 7,5 7,9 6,5 7,2 7,7 4,1 5,9

€25,- €19,- €27,-/**€44,- €21,-/**€39,- €27,- €32,- €24,- €29,- €29,-/**€47,- €27,-

29HO17443 29HO18806 29HO18693 29HO18223
BELLWETHER BOXCAR CRIMSON FIREFLY
ALTATOPSHOT GROWL SPECTRE YODER

SILVER DELTA RUBICON SUPERSIRE
78.1442 78.1687 78.1080 76.9891

NL 742757381 US 3141494563 US 3141494296 US 74024987
79 / G 78 / G 79 / G 80 / G
1456 1477 1636 604

92 78 116 108
+0,13 +0,08 +0,19 +0,31

68 65 65 53
+0,08 +0,07 +0,05 +0,13
A1/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2

76 / +1,41 75 / +1,79 75 / +1,09 79 / +0,97
+1,73 +2,32 +0,96 +1,34
+0,98 +1,23 +0,98 +0,65
+0,21 -0,49 +0,10 -0,31
+1,00 +0,84 +1,00 +0,79

2,65 2,86 2,69 2,88
+1,3 +1,0 +0,0 -0,1

- 0 + 0
+6,7 +6,8 +7,9 +4,1
2750 2704 2781 2586
931 885 1040 850

+1,34 +0,43 +0,86 +0,21
+0,35 -0,14 +0,47 -0,03
+0,09 -0,21 +0,28 +0,01
+0,99 +1,27 +1,04 +1,02
+0,44 -0,06 +1,12 +1,05
+0,63 +0,71 +0,16 +0,86
+0,58 +0,52 -1,23 -1,24
+1,14 +1,15 +1,47 +0,91
+0,98 +1,10 +0,92 -0,01
+1,17 +1,22 +0,95 +0,61
+1,95 +2,40 +1,07 +0,88
+2,77 +2,98 +1,67 +2,37
+1,15 +1,25 +0,03 +0,52
+1,45 +1,95 +0,59 +0,37
-0,16 +1,09 +0,64 +0,87

+0,31 +0,83 +0,74 +1,38
+0,80 -0,92 +0,09 -1,24

342 432 342
6,6 7,7 6,4 4,7

€22,-/**€39,- €21,-/**€39,- €29,- €19,-
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*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 31 december 2019,  
onder voorbehoud van prijswijzigingen  
(**= prijzen van gesekst sperma).

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen  
hieraan geen rechten worden ontleend. Heemskerk international B.V. en  
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste informatie van welke aard dan ook.

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 31 december 2019,  
onder voorbehoud van prijswijzigingen  
(**= prijzen van gesekst sperma).

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen  
hieraan geen rechten worden ontleend. Heemskerk international B.V. en  
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste informatie van welke aard dan ook.
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Melksnelheid
Levensduur
Totaalindex (TPI®)
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Vooruier
Achteruierhoogte
Ophangband
Uierdiepte
Voorspeenplaatsing
Achterspeenplaatsing
Speenlengte
aAa-code
% Moeilijke geboorten <8% = pinkenstier
Spermaprijs p. dosis (excl. 6% BTW)*

- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

ABS Sexcel

ABS  
toont kracht 
en melktype

Afgelopen zomer presenteerden ABS en Heemskerk op de NRM een dochtergroep  

van Nirvana en MVP. Daarnaast was ABS met een zestal Shottledochters in de rubriek  

100.000 kg melkkoeien sterk vertegenwoordigd.

Deze imponerende groep productiekoeien had Shottle als 
hofleverancier. De levensduurspecialist leverde een perfect 
visitekaartje af. Met zijn kracht en melktype is Shottle het 
ideaalbeeld van ABS. Een beeld wat we ook duidelijk terugzien 
bij de MVP- en Nirvanadochters. 

De index van Nirvana schrijft krachtige dieren voor met een 
grote melkplas en een dikke plus voor eiwitpercentage.  
Dit beeld werd bevestigd door de dochtergroep van Nirvana. 
De tweedekalfsdochters waren stuk voor stuk krachtig in het 
frame en lieten zien de productie van gemiddeld  
45 liter makkelijk aan te kunnen. 

De MVP-dochters waren misschien wel de underdog 
van de NRM. De stier is als jonge stier veel ingezet 
vanwege zijn foutloze onderbalk, hoge gehalten en goede 
gezondheidskenmerken. Daarnaast was en is hij een 
uitstekende bevruchter. Al deze kwaliteiten heeft hij weten te 
behouden nadat hij is gepromoveerd tot fokstier. Op de NRM 
stonden een zestal vaarzen die veel fijnheid in bouw lieten 
zien maar tevens veel kracht uit straalden. Buiten het gouden 
draadje door het gehele frame en beenwerk, hebben zijn 
dochters subliem aangehechte uiers.

Foto: Els Korsten | Nirvanadochter  �
Moorkop 50 straalt veel capaciteit uit en  

laat zien weinig moeite te hebben  
met haar hoge productie.

29HO17443 29HO18806 29HO18858 29HO18787 29HO18689 29HO18110 29HO18966 29HO18490 29HO18208 29HO18611
BELLWETHER BOXCAR ENTITY ESCALATE HONDA JERICHO RADICAL SEVILLE SPECTRE SKYWALKER (H5)
ALTATOPSHOT GROWL MATTERS FRAZZLED LYLAS JOSUPER ACHIEVER SUPERSHOT YODER JEDI

SILVER DELTA RUBICON YODER MONTROSS MOGUL RUBICON MONTROSS SUPERSIRE CABRIOLET
78.1442 78.1687 78.1689 78.1691 78.1366 76.9693 78.1818 78.0413 76.9890 78.0843

NL 742757381 US 3141494563 US 3141494670 US 3140503778 US 3140503758 US 3128557283 US 3145288734 US 3134408139 US 3130010295 US 3137878481
79 / G 78 / G 79 / G 79 / G 80 / G 89 / 45 77 / G 81 / G 87 / 22 80 / G
1456 1477 1526 1637 1546 1679 1304 1317 1625 1532

92 78 119 102 75 95 120 65 121 71
+0,13 +0,08 +0,22 +0,14 +0,06 +0,11 +0,25 +0,06 +0,21 +0,05

68 65 62 64 60 65 53 57 62 73
+0,08 +0,07 +0,05 +0,05 +0,05 +0,05 +0,05 +0,06 +0,04 +0,09
A1/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2 A2/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2

76 / +1,41 75 / +1,79 75 / +1,20 78 / +1,99 79 / +2,25 80 / +2,19 76 / +1,82 79 / +1,09 80 / +1,41 77 / +1,40
+1,73 +2,32 +1,45 +2,21 +2,75 +2,07 +2,18 +1,73 +1,14 +1,84
+0,98 +1,23 +0,98 +1,00 +1,90 +0,92 +1,83 +0,70 +0,42 +0,71
+0,21 -0,49 -0,04 -0,27 -0,53 +0,88 +0,27 +0,38 -0,15 -0,22
+1,00 +0,84 +0,84 +1,11 +1,16 +1,70 +0,73 +0,43 +1,82 +0,93

2,65 2,86 2,69 2,64 2,69 2,76 2,75 2,75 2,93 2,88
+1,3 +1,0 +1,3 +0,0 +1,6 -1,2 +0,0 +2,3 -0,8 +2,4

- 0 - 0 0 0 0 0 0 0
+6,7 +6,8 +7,3 +7,4 +5,7 +4,9 +5,6 +5,6 +5,2 +6,5
2750 2704 2832 2808 2759 2626 2795 2545 2654 2737
931 885 1050 1003 859 808 982 736 927 895

+1,34 +0,43 +0,17 +0,52 +0,84 +1,18 +0,75 +0,04 +1,47 +0,41
+0,35 -0,14 +0,25 +0,12 -0,02 +1,15 +0,40 +0,50 +0,54 +0,22
+0,09 -0,21 -0,05 -0,18 +0,01 +0,88 -0,07 -0,34 +0,83 +0,13
+0,99 +1,27 +0,70 +1,15 +1,56 +1,19 +0,55 -0,08 +2,27 +0,94
+0,44 -0,06 -0,34 -0,14 +1,32 +0,03 -0,11 +0,40 +1,49 +0,23
+0,63 +0,71 +0,46 +0,44 +0,14 +1,59 +0,46 -0,01 +0,73 -0,22
+0,58 +0,52 +0,15 -0,28 -1,39 +0,72 -1,12 -1,04 -1,27 -2,05
+1,14 +1,15 +1,26 +0,87 +1,62 +1,01 +2,29 +0,63 +0,81 +0,59
+0,98 +1,10 +0,49 +0,95 +2,13 +0,76 +1,46 +0,72 +0,27 +0,99
+1,17 +1,22 +0,87 +1,05 +1,94 +1,11 +1,71 +0,62 +0,67 +0,72
+1,95 +2,40 +1,48 +2,27 +2,65 +2,42 +2,45 +2,12 +1,21 +1,98
+2,77 +2,98 +2,03 +3,36 +4,04 +3,19 +3,05 +2,34 +2,28 +2,51
+1,15 +1,25 +0,67 +0,37 +1,01 +1,28 +0,94 +0,49 +0,30 +0,73
+1,45 +1,95 +0,70 +1,40 +1,97 +1,32 +1,57 +0,97 +0,60 +1,46
-0,16 +1,09 +1,07 +0,36 +0,84 +1,45 +1,13 +0,39 +0,72 +0,49

+0,31 +0,83 +1,32 +0,61 +0,63 +1,45 +1,47 +0,13 +0,94 +0,23
+0,80 -0,92 -0,62 -0,81 -0,59 -1,72 -0,89 +0,32 -0,63 -0,42

342        165 243 423 432 342 456 165 342
6,6 7,7 6,9 7,0 6,7 7,5 5,9 6,0 4,7 4,1
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Ingenieursbureau  
Heemskerk B.V.
T: 013 - 505 1658

Heemskerk België bvba
T: 014 - 479 544

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 31 december 2019,  
onder voorbehoud van prijswijzigingen  
(**= prijzen van gesekst sperma).

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen  
hieraan geen rechten worden ontleend. Heemskerk international B.V. en  
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste informatie van welke aard dan ook.


