
 
 

 Centraal opfokstation (COT) Stegeman Laren gld . / LVN  
 
Algemene voorwaarden:  

- Eigenaar is en blijft verantwoordelijk voor z’n dier.  
- Opgave aan de secretaris van de Limousin Vereniging Nederland. 

info@limousinrund.nl 
- 100 % Limousin en raszuiver.  
- Moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in het supplement statuten 

voor een “dekstier”.  
- Definitieve selectie in overleg met Inspecteur en Fok- Com.  
- Enigszins hanteerbaar en halster mak.  
- Dieren zijn onderzocht op hun DNA m.b.t. de afstamming.  
- Het heeft tevens de voorkeur om het Genomics profiel vast te laten 

stellen. Hierbij gaat het om de EvaLim test door Ingenomix.  
- Het heeft de voorkeur om de stier helemaal te scheren voor levering, 

vooral buik en benen.  
- Stieren met goed resultaat opgefokt op het COT, krijgen LCO (Limousin 

Centrale Opfok) achter hun naam.  
- De Limousin Vereniging Nederland is op geen enkele manier - 

aansprakelijk.  
 
Gezondheidseisen :  

- Lepto gecertificeerd.  
- IBR minimaal op dierniveau vrij.  
- BVD op dierniveau vrij.  
- 2x geënt tegen pinkengriep. Geldt alleen voor de najaar opzet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.limousinrund.nl/supplement-statuten/


 
 
 
Werkwijze van het COT:  

- Na binnenkomst wordt er 2 keer geënt tegen ringschurft. 
- Binnen 14 dagen worden de dieren gewogen. Daarna elk 4 weken op 

een vaste dag. Inzenders krijgen daarvan bericht per mail.  
- Na de 4e weging is er op zaterdag een inzenders dag. 
- Tijdens de 4e weging worden de dieren tevens geringd. 
- Stieren worden zonodig bekapt na de 5e weging. 
- Tijdens de laatste weging worden de binnenbekkenmaten vastgesteld 
- De stieren worden ingeschreven door de inspecteur van de vereniging.  
- Daarna volgt het wassen met meteen daarna het filmen door 

“VeeteeltVlees”. Resultaat een mooi promotiefilmpje.  
- LVN zorgt dat er promotie voor de veiling gemaakt wordt en de cijfers 

van groei, karakter en exterieurscores op de site staan.  
- Voorafgaand aan de veiling worden de dieren door een veterinair 

onderzocht en klinisch beoordeeld.  
 
Je koopt een dier van hoge kwaliteit, met bewezen afstamming, een goed 
hanteerbaar karakter, gecertificeerd voor Lepto, IBR en BVD vrij. Het dier is 
gescoord voor exterieur, gewogen, binnenbekkenmaten en groei gemeten. 
Klaar voor inzet om uw veestapel van een nieuwe generatie te voorzien.  

 

Succes 

 


