
Veiling van Broutards nieuwe activiteit bij het COT 

 

Sinds het bestaan van het COT is het opzetten en veilen van fokstieren steeds haar hoofdactiviteit 

geweest. Om haar continuïteit te garanderen is het bestuur van mening dat haar activiteiten op de 

korte termijn moet worden uitgebreid. Het doet het COT bestuur daarom bijzonder veel genoegen 

om aan te kondigen dat zij binnenkort haar activiteiten zal uitbreiden met het veilen van 

Nederlandse Broutards voor de mesterij, dus jonge gespeende stiertjes die in Nederland zijn 

geboren, Nederlandse oormerken draagt en voor de slacht bestemd zijn. De leeftijd van de broutards 

zal variëren tussen circa 6 en 12 maanden, afhankelijk van de speenleeftijd en met een gewicht dat 

varieert van circa 250 – 500 kg. De eerste veiling van broutards staat gepland op zaterdag 29 mei 

2021. 

Met het toevoegen van deze activiteit denkt het COT vraag en aanbod van Nederlandse meststiertjes 

op een effectieve wijze bij elkaar te brengen en collectief te verbinden en functioneert de veiling 

website van het COT als een belangrijke portal voor vraag en aanbod van deze stiertjes voor 

verkopers en afnemers. De stiertjes zullen steeds per levende kilogram worden geveild op dezelfde 

wijze als de fokstieren.  

Een korte uitleg over de procedure is als volgt. 

- Aanmeldingen kunnen worden gedaan op secretaris@stichting-cot.nl of op info@cot-

stierenveiling.nl. Er geldt een openingsdatum en sluitingsdatum voor het aanmelden. 

- Het aanbod dient per keer uit minimaal 2 broutards per UBN te bestaan. Vooralsnog geldt er 

geen maximum aantal. De broutards mogen zowel stamboekdieren als kruisingen tussen rassen 

zijn. 

- De broutards dienen minimaal 14 dagen volledig te zijn gespeend. 

- De inzender gaat akkoord en biedt ook ruim de mogelijkheid dat de broutards op effectieve 

manier ruim voorafgaande aan de veiling worden gefilmd. 

- De broutards worden gegroepeerd op basis van het aanbod en tevens wordt er gekeken naar het 

groeperen per postcoderegio. 

- Voor de veiling geldt een basis inzetprijs per levende kilogram, exclusief transport en 

weegkosten. 

- Er zal een prijsdifferentiatie worden gemaakt tussen broutards die vooraf IBR/pinkengriep zijn 

geënt en broutards die niet zijn geënt. De inzender dient uiterlijk één week voordat de veiling 

plaatsvindt een schriftelijk bewijs van de entingen door een wettelijk bevoegd dierenarts te 

overleggen aan Stichting COT. 

- Een uitgebreide uiteenzetting van de procedure en de kosten zal aan belangstellende inzenders 

worden voorgelegd. 

 

Inschrijvingen kunnen vanaf dinsdag 6 april as. plaatsvinden op bovenvermelde e-mailadressen. 
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