Beste leden,
Eind december 2013.
Voor ieder persoonlijk en voor je bedrijf tijd om terug te kijken maar ook naar de toekomst.
Dit geldt ook voor het stamboek. Wij mochten ons 25 jarig jubileum vieren. We waren te gast
bij familie v.d. Mheen op een prachtige locatie, het werd voor bestuur, leden en genodigden
een onvergetelijke dag, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Dan waren er de keuringen
in Enter en Zwolle, in Enter kunnen we terug kijken op een keuring met voldoende dieren van
goede kwaliteit. Met prachtig weer. Zwolle, de NVM was het hoogte punt wat keuring betreft,
heel goed bezocht en veel prachtige dieren bij alle stamboeken en het belangrijkste kostend
dekkend. Waarvoor onze dank aan de Federatie. Dan de vooruitzichten voor het stamboek.
Het afgelopen jaar was er nogal kritiek op onze voorzitter, naar mijn mening geheel onterecht.
Wij mogen blij zijn met hem, voor z'n inzet voor het stamboek, met name voor het PLAN
VAN AANPAK waar in hij door alle van het bestuur en Foktechnische commissie wordt
gesteund en ik hoop van harte ook door alle leden, want er is geen weg meer terug. PLAN
VAN AANPAK. Wat kunt u als lid hieraan bijdragen, door zoveel mogelijk dieren te laten
meten op bekken, hoogte en breedte. Koeien vanaf 30 maanden, stieren vanaf 24 maanden.
Als iedereen dit laat doen zijn we op de goede weg.
Rest mij nog u allen een goed en gezond 2014 te wensen voor uw gezin en bedrijf.
Met vriendelijke groeten,
Jaap v d Griend.
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Actualiteiten
Wisseling binnen de Foktechnische Commissie (FC)
Na 10 jaar actief te zijn geweest binnen de FC heeft Jan te Riele besloten te stoppen met het
werk voor de FC. Jan was sinds 2003 werkzaam in de FC en was zeer gedreven met zijn werk
bezig. Vooral het uitzoeken van de toekomstige KI- dekstieren en het via de computer
uitzoeken van de afstamming en of de stier mogelijk IBR- vrij was. Vele kilometers zijn
gemaakt om de juiste stieren te vinden. Van Groningen naar Zuid Limburg. Ook heeft Jan zijn
bedrijf vaak beschikbaar gesteld voor de cursus veebeoordelen. Op zijn bedrijf vond meestal
het eindexamen plaats. Jan was ook de grootste voortrekker in het Plan Natuurlijk Luxe. Rond
de kerstdagen werd er een afspraak gemaakt met Adrie van Gent en werden er soms wel 80
dieren inwendig gemeten en ingeschreven. In 2009 na het overlijden van Stoffel Dragt heeft
Jan het voorzitterschap overgenomen. Jan had contact met de diverse KI verenigingen voor
het uitzoeken van een nieuwe stier of voor nakomelingen te bekijken. Naast zijn grote
fokbedrijf en het werk buitenshuis nam hij altijd tijd voor het VRB-stamboek. Dat Jan
liefhebber was en enthousiast fokker blijkt wel uit het feit dat hij diverse KI stieren gefokt
heeft waaronder Hein van Vredenburg - Red Bill 3 - Marlex van Vredenburg en op de
keuringen vaak hoog eindigde met zijn fokdieren. Namens het bestuur en FC willen we jou
hartelijk bedanken voor je grote inzet en betrokkenheid bij de vereniging maar wij willen
hierbij ook je vrouw Petra niet vergeten die het altijd mogelijk maakte dat jij met de FC op
pad kon en haar gastvrijheid bij de vergaderingen van de FC en tijdens de
Veebeoordelingswedstrijden en open dagen voor CRV en Boerderij. Nu heeft het bestuur Jaap
van Beukelen benoemd als voorzitter van de Foktechnische Commissie. Johan v.d. Ven.

Project Natuurlijk Luxe

Linda van de Flevohof met natuurlijk geboren kalf Debbie van de Flevohof

Diverse embryo’s te koop o.a. uit de volgende geselecteerde combinaties:
Donor Linda van de Flevohof (AV 89 punten)
Vader: Carlo 3 van Brandevoort, moeder: Maartje van de Flevohof
Embryo’s van de volgende stieren:
 Carlo van ’t Veerhuis
 Romeo van Pesaken
 Big Ben
 Chardon
 Nico Ben
Prijs: € 275,00 per stuk
Tevens embryo’s uit de combinatie
Vera van de Flevohof x Carlo 3 van Brandevoort.
Info of bestellen: G.J. Keijl
Noorderbaan 81, 8256 PP Biddinghuizen
Tel. 0321-333 333 Mob. 06-53 111 222

Nieuw in de FC…. Jaap van Beukelen
Nadat er een vacature binnen de FTC was gekomen heeft het bestuur mij benaderd met de
vraag of ik deze plaats in wilde vullen; ik had al een paar jaar de ambitie om in de FTC van
betekenis te kunnen zijn en heb dan ook positief gereageerd. De meeste leden zullen mij wel
kennen maar ik wil mij toch nog even voorstellen als de nieuwe voorzitter van de FTC. Mijn
naam is Jaap van Beukelen, 55 jaar en ben getrouwd met Marga, de secretaresse van onze
vereniging. Wij hebben 3 kinderen, 2 jongens van 30 en 22 jaar, en een dochter van 28 jaar. In
Pesse (Drenthe) hebben we een melkvee bedrijf waar we +/- 70 koeien melken en daarbij het
nodige jongvee aanhouden. Daarnaast is het fokken van het verbeterd roodbont vleesras onze
tweede tak. Als jongen van 14 jaar kocht ik mijn eerste kalf. Totdat we naar Drenthe
verhuisden (1985) kocht ik altijd luxe pinken in Den Bosch op de veemarkt, die dan
geïnsemineerd werden met verbeterd roodbont KI-stieren. Na afkalven verkocht ik ze weer
vers op de markt in Leiden. In 1988 ben ik lid geworden van het verbeterd roodbont stamboek
en ben meer bewust op mooie luxe dieren gaan fokken, zonder gebreken! Veel keuringen
hebben we met ons vee bezocht, met als resultaat een kast en dozen vol bekers. Met als klap
op de vuurpijl Nederlands Kampioen vrouwelijk Jongvee 1993 in Den Bosch op de Nationale
Paasveeshow. Nu kalven er ieder jaar +/- 30 roodbonten af en proberen we een paar stiertjes
te selecteren voor de fokkerij. Zo hebben we 2 stieren aan de KI geleverd, nl. Jacob’s Juweel
en Jos v.d. Kraloërheide. In totaal houden we +/- 180 dieren op 75 ha. Land, waarvan 30 ha.
Mais voor eigen gebruik. Ik vind het een uitdaging om binnen de FTC mijn visie te mogen
delen, juist nu we op het punt staan de fokkerij een andere wending te geven, nl. het fokken
op ruimere binnenbekkenmaten. Het zal in de toekomst zeer belangrijk zijn om zoveel
mogelijk dieren te laten meten door onze inspecteur en wij als FTC kunnen dan ook gericht
stieren gaan selecteren voor KI. Dit is één van de manieren om onze staatssecretaris te
overtuigen van het feit dat ons mooie verbeterd roodbonte ras behouden moet blijven. Samen
met Bert van Abeelen en Marcel Quartel hoop ik u, waar nodig, van dienst te kunnen zijn en
denkt u een geschikte stier voor KI te hebben: meld het ons en we komen bij u langs! Ik wens
u allen een gezond en voor de fokkerij een vruchtbaar 2014 toe. Hartelijke groeten, Jaap van
Beukelen.

NVM 26-10-2013 " Het schoolreisje voor de liefhebbers van vleesvee"
In het jubileum jaar van het stamboek en dan de nationale keuring met alle vleesvee
stamboeken samen, daar wil je gewoon bij zijn als inzender of toeschouwer. Ik voor het eerst
als jury op de nationale titelstrijd, had me al lang verheugd op deze dag. We begonnen de dag
met: Rubriek 1 vrouwelijke dieren van 0 tot 6 mnd. in deze rubriek waren 5 dieren, maar de
strijd om de winst ging tussen Demi 8 van de familie Wittingen en Ingrid 18 van familie vd
Ven. De strijd werd gewonnen door Demi 8. Deze Leander v Vredenburg dochter was zeer
goed ontwikkeld met mooie verhoudingen en zeer correct been-werk. Ze bezat ook veel
lengte met een zeer sterke bovenbouw met daarbij veel breedte en super bespierd. De Topjop
dochter Ingrid 18 was ook zeer rastypisch met heel veel fijnheid, maar kwam net wat
ontwikkeling tekort t.o.v. de nr. 1 waarvan het beengebruik ook net iets beter was, dus kwam
ze op een wel verdiende tweede plaats terecht. In Rubriek 2 de vrouwelijke dieren van 6 tot
8 maanden ging de strijd tussen Daphne v Kralo en de bijna helemaal witte Sienetta. Deze
Tom dochter van Klaas Tichelaar is super luxe en bespierd. Dit mooie dier liet zich goed zien
met het lopen, maar liet op stand net niet de laatste kracht zien in haar rechter achterbeen,
waardoor ze nu ook niet de allersterkste boven- bouw vertoonde. Mede hierdoor werd
vandaag gekozen voor de Arnold dochter van de fam. van Beukelen. Dit zeer lange dier met
mooie verbinding-en en kracht had ook een hele mooie bespiering. Haar benen hadden een
correcte stand en een heel goed gebruik daarbij maakte haar rubrieks kampioene. In de

Rubriek 3 van 8 tot 12 mnd waren 2 inzenders. tweede in de rubriek werd De zuivelhoeve
Marit van H Dunnink - Timmerman. Dit zeer correcte kalf bezat veel lengte en goede benen.
Ook het rastype was goed, wel viel ze na de schoft iets weg en zouden we de bovenbouw
graag iets sterker zien. Zij kon niet tippen aan de zeer fraai afgewerkte Tom 't veerhuis
dochter Groot Rassert 102. Dit dier kwam op alle punten goed voor de dag en was zeer fraai
afgewerkt. Ontwikkeling, rastype, benen en bespiering waren allemaal zeer goed. Dit dier
had ook echt een showruitstraling. Dit maakte haar kampioen in de rubriek en later op de dag
pakte ze ook de titel Miss Toekomst wat tot grote blijdschap leidde bij fam. v.d. Mheen en
zijn medewerkers familie van Deuveren, die voor het eerst op een keuring verschenen na lang
aandringen van vele mensen.

Groot Rassert 102, v. Tom van ‘t Veerhuis, eig. W. v.d. Mheen
In Rubriek 4 de vrouwelijke dieren van 15 tot 18 mnd oud ging de strijd tussen 3 zeer mooie
dieren die om de koppositie streden. Op plaats 2 en 3 belandde Ana en Nora van Halfweg van
Theo Veerman. Ana kwam net voor Nora vanwege haar luxe en breedte, waardoor ze net iets
fraaier was afgewerkt. Op Kop kwam Gonda van Volenbeek van Evert Rozendaal. Deze pink
was gigantisch qua ontwikkeling, hoogte, breedte en lengte. Had een goede bespiering en een
mooie zware achterhand. Omdat deze drie dieren zoveel meer kwaliteit hadden dan de andere
dieren in deze rubriek zijn wij als jury voor 1 keer over het beengebruik heen gestapt. We
zouden graag alle drie de dieren krachtiger op de been zien. Voor de jury was dit een
moeilijke klus om toe te geven op benen en het gebruik daarvan. Ook in de volgende Rubriek
5 bij deze vrouwelijke dieren tussen de 18 en 24 mnd was het niet makkelijk voor de jury. Het
ging hier tussen Daphne's Tina van fam. van Beukelen en Sonja 5 van fam. Van der Ven. Dit
waren 2 zeer fraaie dieren die toch wat verschillend waren. Sonja 5, de Tom dochter, was op
het oog iets breder met een hele mooie achterhand. Daphne was wat langer en groter. De
benen van beide dieren waren correct, maar het gebruik van Daphne was net wat krachtiger
wat voor ons de doorslag gaf.
In Rubriek 6 de dieren tussen 2 en 3 jaar ging de strijd tussen 5 dieren waarvan de
welbekende Tinkerbell de koppositie opeiste. Deze mooie donker rode koe heeft een hele
mooie bespiering en een zware achterhand met goed beenwerk. Wel kwam Judith 5 van Van
der Ven dicht in de buurt, zeer correct fraai afgewerkt maar kon niet mee in de massa van
Tinkerbell. In de Rubriek 7 koeien tussen de 3 en 4 jaar. Hier ging de strijd om de koppositie
tussen Van Volenbeek Truus 12 van Evert Rozendaal en Tineke van de Oude Smitse van Roel

de Smit. Deze dochter van Tom uit de welbekende Ivanette pakte de koppositie. Deze grote
koe heeft veel lengte correcte benen en een goed rastype. Van Volenbeek Truus 12 is ook een
mooi dier waar weinig aan mankeert, alleen kon zij niet mee vanwege haar mindere hoogte
maat en totale massa.
In Rubriek 8 de oudere koeien van 4 jaar en ouder waren er 3 dieren. Maar de strijd om de
rubriek winst ging tussen moeder en dochter. De 9 jaar oude peter dochter Daphne 3 en de 4
jaar oude Graaf dochter uit Daphne 3. waren aan elkaar gewaagd, dochter heeft net iets meer
bespiering en breedte met een zeer luxe achterhand. De moeders is iets groter en langer met
de beste benen van de 2. Ze is ook heel rastypisch, en verkeerd precies in de goede conditie,
had de vorm van de dag en zo pakte ze in deze rubriek de winst en later op de dag werd ze
ook nog bekroond tot Algemeen kampioen vrouwelijk.

Daphne 3, v. Peter, eig. fam v. Beukelen
Dochter Daphne's Gravin werd uitgeroepen tot het beste vrouwelijke vlees dier. Bij de stieren
in de Rubriek 9 0 tot 6 mnd ging de strijd tussen Frans van Wittingen en van het Veerhuis
Jesper van fam. Hoekman. Jesper, de Leyenhorst 149 zoon, werd hier tweede. Hij was goed
ontwikkeld met een mooie zware en brede achterhand, maar door zijn iets steilere stand van
het achterbeen kwam de Leander zoon Frans op kop te staan. Deze stier is zeer fraai van
rastype met veel ruimte in de voorhand met mooie overgangen en correcte benen. Hij werd
kampioen mini mannelijk. In Rubriek 10 mannelijk van 6 tot 12 mnd ging de strijd tussen
Adrie v.d. Oude Smitse en de bijschrijving Leendert van de fam. Wittingen. Deze Leander
zoon pakte de winst in de rubriek. Zeer mooi rastypisch fijn gebouwd met veel lengte met
mooie bespiering, zeer correct en met goed beenwerk. Adrie van de Oude Smitse van Roel de
Smit werd 2 de. Deze stier had veel breedte en was goed bespierd, maar door de stand van de
benen werd hij tweede en de bovenbouw zien we ook graag sterker. In de Rubriek 11 bij de
stieren tussen 1 en 2 jaar ging het tussen Rienk van de Valkenweide van fam. Kruithof en de
Zuivelhoeve Henk OVB. de laatste was in een magere conditie maar was wel een heel
jeugdige stier en correct op alle onderdelen. De Romeo zoon daarentegen was in een goede
conditie en bezat veel breedte, deze rastypische stier bezat goede overgangen en passende
bespiering en correct beenwerk en won zo de rubriek. Later werd deze uitgeroepen tot Mister
toekomst.

Rienk van de Valkenweide, v. Romeo eig. fam Kruithof
In Rubriek 12 was het de beurt aan de ouder stieren, helaas waren het maar 2 dieren. Het
ging tussen de welbekende Menno 14 van Wilgo v.d. Mheen en Rambo Van Theo Veerman.
Rambo is een mooie jonge stier met een super harde bespiering maar viel in niets bij de
verschijning van de Remco zoon Menno 14. Deze met 93 punten ingeschreven stier was
precies in de juiste conditie en had ook net als zijn stalgenoten de vorm van de dag. Deze
complete stier had zeer veel rastype met zeer fijn beenwerk en een goed gebruik daarvan. Ook
bezit deze stier een enorme bespiering onder het zeer fijne huidje. Zo werd hij dus ook met
gemak uitgeroepen tot

Menno 14, v. Remco, eigenaar W. v.d Mheen
Algemeen kampioen mannelijk. Bij de Rubriek 13 Zoogstellen was er maar 1 inzending.
De koe van Evert Rozendaal is zeer rastypisch maar mocht wat groter zijn, daar in tegen was
het kalf wel goed ontwikkeld met correcte benen en was het een mooi kalf. Bij de
afstammelingen van 1 stier ging de winst (makkelijk) naar de groep van Leander van
Vredenburg van de fam. Wittingen. Dit was de uniformste groep dieren met allemaal veel
rastype goede benen en een mooie bespiering. Bij de bedrijfsgroepen Rubriek 14 ging de
strijd tussen H Dunnink- Timmerman, Van der Ven en twee groepen van Theo Veerman. Voor
de Jury was het duidelijk. De groep van Johan van der Ven was het uniformste met allemaal
kwaliteitsdieren die in de rubrieken overal net 2de werden. Maar nu konden we er niet
omheen, de dieren waren goed ontwikkeld correcte benen met een zeer goed rastype en een
goede mooie bespiering. Tweede werd de groep van H. Dunnink-Timmerman, ook heel
uniform, maar met de totale kwaliteit nog niet mee kon met de dieren van Van der Ven. Wel

zien wij een flinke stap voorwaarts bij de dieren van H. Dunnink-Timmmerman. Tot slot wil
ik namens de jury
iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze dag. Alle
inzenders voor de tijd en energie die ze erin hebben gestopt om met hun dieren naar de
keuring te komen. Ik moet eerlijk zeggen dat de top van het ras hier aanwezig was. Hopelijk
doen we het volgend jaar weer over en dan zou het nog mooier zijn als er weer nog meer
dieren aanwezig zullen zijn. Thuis hebben we allemaal de beste, maar als U dat denkt, dan
zou het mooi zijn als U dat een keer op een keuring wil meten met collega fokkers. Voor mij
als jury was het een geweldig mooie dag. Bedankt daarvoor.
Bert van Abeelen. Leendert, v. Leander eig. fam Wittingen

Bloedbanden met België
Mede naar aanleiding van het moeten missen van de ledenexcursie vorig voorjaar naar West
Vlaanderen trok Cor van Zadelhoff afgelopen zomer de stoute schoenen aan en werd er
vakantie gevierd in De Panne. Hij wilde graag zien wat hij het jaar daarvoor met de excursie
gemist had en hield zijn eigen ‘privé-excursie’ rond Diksmuide. Na een dagje met Ella en de
kinderen naar Plopsaland geweest te zijn vond Cor het tijd om ook een leuke avond te hebben
en koeien te gaan kijken. Hartelijk werd hij ontvangen door Lieve en Johan Debruyne die hem
rond leidde over hun bedrijf en veel mooie
dieren toonden. Die passie voor de mooie dieren trok het West Vlaamse paar naar Nederland
om naar de verbeterd roodbonten van Cor en tevens bij Johan van der Ven te bekijken. Snel
kwam er een deal tot stand: Johan van der Ven verkocht een stier en Cor ruilde een stier
tegen een pink waar hij zijn oog op had laten vallen. Het fokbedrijf van de familie Debruyne
bestaat uit West-Vlaams rode runderen waarbij enkele generaties Verbeterd Roodbont bloed
zeer doelbewust is ingefokt. Hetgeen duidelijk terug te zien is bij de wat meer VRB-bloed
voerende dieren. Meeste van deze springen er in luxe bespiering uit het koppel, ‘tegenover’
hun volle Vlaamse soortgenoten welke over het algemeen grote zware lange vleesdieren zijn.
Dient wel bij vermeld te worden dat wellicht de vrouwelijke dieren langer voor de fokkerij
benut worden, dan bij Nederlandse Verbeterd Roodbonte fokbedrijven. Dit mede vanwege het
feit dat dit een vereiste is verbonden aan het certificaat streekproduct. Daar er op kleine schaal
kunstmatige inseminatie benut wordt op het bedrijf, maar toch een ruimere bloedspreiding te
bewerkstelligen worden diverse dekstieren ingezet voor de fokkerij. Hierbij bevinden zich
enkele stieren met Verbeterd Roodbonte bloedlijnen. De stier welke op de huispercelen in de
kudde liep was Leo. een zoon van Leonardo uit een ‘West-Vlaamse’ Pieter 2 moeder.

Aan de groep van natuurlijk dekkende stieren zullen dus in de toekomst een tweetal Verbeterd
Roodbonte stieren worden toegevoegd waaronder Jonathan van de Keizerhoeve (v: Sylvester
mv: Tom van ’t Veerhuis) en Mark van de Veldhoeve (v: Jacqueline’s Topjob AZ, mv:
Storm). De transactie werd volbracht op 11 oktober. Met z’n drieën gingen we op pad, Cor
achter het stuur, Johan zijn veewagen en mijzelf vanwege het benodigde certificaat
vakbekwaamheid om de dieren te mogen vervoeren. Ondanks de heftige regen (Diksmuide
kreeg meer dan 60 mm in één nacht!) hebben we een pracht dag gehad. Wederom was er een
hartelijk welkom bij familie Debruyne, warme koffie met een druppeltje en hebben we mooie
dieren gezien, een indrukwekkende verzameling boeken over het West-Vlaams rode rund,
waarbij opviel dat er in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ook veel diverse aftekeningen
(waaronder blaarkoppen en griemelkoppen) voor kwamen bij deze dieren. Marnix
Knetemann

Stier Leo, kruising verbeterd rood bont * Vlaams Rood

Fokker Johan van der Ven overhandigt stier Mark van de
Veldhoeve aan zijn nieuwe eigenaar Johan Debruyne.

Gertinus van Volenbeek, fokker E. Rozendaal, vader Gert, komt gunstig uit in de doelstelling
natuurlijk Luxe.

Fokwaarden bekkenhoogte ki-stieren VRB
Ki-stieren
2013
KI-code
fokwaarde
Carlo 3 v Brandevoort
60022
0.97
Carindo
60027
0.64
Egon 5AZ
60035
0.56
Jacob’s Juweel
80089
0.54
Romeo v Pesaken
36625
0.50
Bertus 2
37931
0.30
Big Ben
60021
0.29
Graaf Charlon
57025
0.26
Mina’s Roland
36757
0.22
Hein v Vredenburg
36627
0.16
Carlo v ‘t Veerhuis
36458
0.13
Hugo
57064
0.12
Kobus
51040
0.00
Jopie’s Kobus AZ
60017
-0.03
Jacobar 28AZ
36602
-0.14
Sjoerd
60053
-0.26
Pieter 2
57030
-0.29
Chardon
57012
-0.32
Tom v ’t Veerhuis
60069
-0.33
Herman
60062
-0.33
Geurt v d Lingenhof
60044
-0.38
Red Bill 3
60064
-0.47
Wilbert
60039
-1.18
Particuliere KI
Jos
Burg’s Billy
Peter
Arnold
Storm
Topbil
Tinus
Jubilant
Silvester
Gert v d Lingenhof
Red Power
Jop v d Lingenhof
Graaf v Altena

KI-code
83021
82053
82043
81063
82322
60018
43348
82142
60026
82116
82133
82314
83051

fokwaarde
0.71
0.66
0.51
0.48
0.36
0.10
0.07
0.07
0.06
-0.32
-0.39
-0.66
-0.88

Toelichting: Carlo 3 van Brandevoort fokt gemiddeld genomen de ruimste bekkens bij zijn
dochters. De stieren rond 0.00 verbeteren niet en verslechteren ook niet. Onderaan in de lijst
staan de stieren die gemiddeld genomen vernauwend fokken in het bekken.

Lijst van aanbevolen stieren 2013/2014
Egon 5 AZ
60-035
Romeo
36-625
Jacob’s Juweel 80-089
Lauritz
82-590
Marlex
60-079
Gertinus
60-093

v.
mv
KI
Egon
Donald
CRV
Burg’s Billy George KI Samen
nb.
nb
KI Samen
Hein v Vr
Donald Genenbank
Ahrend
First Boy Vr
CRV
Tinus
Gert
CRV

Beste leden, ook deze winter is er weer een
veebeoordelingscursus! Weliswaar iets later dan andere
jaren; dit in verband met het vele werk dat er lag voor
het Plan van Aanpak. Opgave z.s.m. bij Jan van Termeij
tel.nr. 06-29077787.

Heeft u een stier die interessant is om ingezet te worden
voor KI, meldt u dan deze stier aan bij de Foktechnische
Commissie.
Notulen EXTRA ledenvergadering VNSVRV op donderdag 12-12-2013 om 20.00 uur te
Ede.
Aanwezig 55 personen.
Namens het Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven zijn aanwezig: Karen Eilers, Femke Kiestra
en Gesineke Borghuis;namens LTO aanwezig Dhr. J. Bolk; namens de Federatie
Vleesveestamboeken Nederland Dhr. E. Neerincx; namens VeeteeltVlees Mw. I. Stinezen.
Afwezig met kennisgeving: de heren Moonen, Nibbelink, Quartel, van Veldhuizen,
Scheringa, Oosterik, Bomers, de Graaf, Kolk, fam. Eektimmerman en fam. Boosten.
Van 19.30-20.00 uur ontvangst.
Ontvangst met koffie/thee en cake.
20.00 uur Introductie Praktijknetwerk en stand van zaken
Karen Eilers verwelkomt de aanwezigen en geeft een inleiding over de te volgen wegen (
“Plan van Aanpak”) om te komen tot een vaker natuurlijk afkalvende koe; het
ROUTINEMATIG uitvoeren van de keizersnede moet worden terug gedrongen, anders dreigt
zelfs een fokverbod!
Jan van de Wiel (Belgisch Witblauw) en Johan van der Ven (Verbeterd Roodbont) hebben
subsidie voor het praktijknetwerk aangevraagd. Het ministerie van Economische Zaken (EZ)
heeft in augustus 2013 deze subsidie toegekend. Samen met de LTO-Vakgroep
Vleesveehouderij wil het praktijknetwerk meer draagvlak creëren voor natuurlijk afkalven
door het organiseren van verschillende bijeenkomsten en regiogesprekken. Het
praktijknetwerk zal ook in gesprek gaan met (toekomstige) dierenartsen en afnemers.
Daarnaast wordt er een filmpje over dit onderwerp ontwikkeld om bijvoorbeeld makkelijk
naar de politiek en de media te kunnen communiceren. Op vier oktober 2013 stuurde
staatssecretaris Dijksma een brief naar de Tweede Kamer waarin ze schrijft dat ‘runderen
natuurlijk moeten kunnen afkalven’. In overleg met beide stamboeken, LTO, en andere
belanghebbenden is afgesproken dat de sector in januari 2014 een plan van aanpak moet
presenteren om het routinematig gebruik van keizersneden terug te dringen. In eerste instantie
zal de staatssecretaris beoordelen of ze dit plan perspectiefvol genoeg vindt en aan de hand
daarvan beslissen of er nog steeds met deze twee rassen gefokt mag worden. In 2018 zal er

een evaluatie plaatsvinden en bij onvoldoende voortgang kan de staatssecretaris alsnog
overgaan tot een fokverbod. Het is dus uiterst belangrijk om een goed plan van aanpak te
schrijven. De invulling van dit plan, ligt in eerste instantie bij de beide stamboeken. De LTO
zal vervolgens het plan van aanpak schrijven. Begin december zijn er verschillende moties
ingediend over het routinematig gebruik van de keizersnede in de vleesveesector. De motie
van Helma Lodders (VVD) is aangehouden (nog niet goed-, of afgekeurd) en deze motie
luidt: “Gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voornemens is om op korte
termijn maatregelen te nemen om de ingrepen in de veehouderij te verminderen, zoals het
verbod op het koudmerken van koeien, het verbod op keizersnedes bij vleesrassen en het
stoppen van couperen van staarten in de varkenssector; overwegende dat het te snel invoeren
van een verbod op ingrepen in de veehouderij grote risico’s heeft voor dierenwelzijn en dat
dit kan leiden tot grote economische schade; overwegende dat sectoren zelf reeds ook de
handschoen hebben opgepakt en plannen hebben gemaakt om ingrepen op een verantwoorde
manier uit te faseren; verzoekt de regering, de voortgang van de maatregelen om te komen tot
het verantwoord stoppen van ingrepen in de veehouderij te evalueren en de uitkomst hiervan
mee te laten wegen bij het definitief invoeren van deze maatregelen, en gaat over tot de orde
van de dag.” Ondanks mogelijke goedkeuring of afkeuring van deze motie, moet er toch een
plan van aanpak eind januari bij staatssecretaris Dijksma ingeleverd worden. Hr. J. v. Termeij
heeft het debat persoonlijk in de 2de Kamer gevolgd: het blijkt een politiek steekspel om tot
een beslissing te komen.
20.30 uur Plan van Aanpak
Hr. J. v.d. Ven presenteert namens het Verbeterd Roodbont Stamboek de 8 onderstaande
punten die het stamboek in het plan van aanpak wil opnemen:
1. Alle bedrijven actief benaderen voor het meten van bekkenmaten. Vrouwelijke dieren
vanaf 30 maanden en mannelijke dieren vanaf 24 maanden.
2. Stieren gebruiken die aanbevolen zijn voor dit project; waarvan foktechnische
informatie van bekend is.
3. Zoveel mogelijk fokken met dieren met gunstige bekkenmaten.
4. Uit deze dieren (zie 3) verwachtingsvolle jonge stieren inzetten.
5. Jonge stieren inzetten met gunstige bekkenmaten.
6. Veelbelovende stieren voor natuurlijke dekking laten rouleren onder fokkers en
sperma vangen en invriezen.
7. Meer bewustwording creëren bij de veehouders.
8. Mentaliteitsverandering bij dierenartsen.
Ook de draagtijd en het geboortegewicht zijn belangrijke factoren; het geboortegewicht is te
beïnvloeden door de voeding van de koe de laatste maanden voor het kalven niet te
overvloedig te laten zijn. Mw. Iris Kolkman merkt hierbij wel op dat de draagtijd van
vleesvee al vrij kort is zodat hier niet veel aan te verbeteren zal zijn; dit zou zelfs ten koste
van de levensvatbaarheid van het kalf kunnen gaan. Hr. J. v. Termeij ziet bovenstaande feiten
graag samengevat in een protocol. Hr. H. Hutten vindt dat de lichtste kalfje op zijn bedrijf
vaak het meest levendig zijn. Hr. B. v. Abeelen heeft gemerkt dat de geschatte
geboortegewichten vaak fout zijn! Er blijkt minder verschil tussen “zwaar” en “licht” dan
gedacht! Werkelijk wegen is dus belangrijk! Hr. A. Wijnberg zegt natuurlijke afkalvingen
gehad te hebben door de koeien schraal te voeren en mineralen te verstrekken. Anders zou er
vet in de weg zitten. Hr. T. Eindhoven heeft in Engeland BWB-vaarzen gezien die gekruist
werden met een Limousin stier; de 2de kalving was van een BWB stier. Is dit ook een idee
voor ons stamboek? Hr. J. v.d. Ven meldt dat onze voorkeur uitgaat naar raszuiver blijven
fokken. Er wordt een film vertoond waarop het meten van de binnenbekkenmaten te zien is.
Er blijkt geen enkel risico voor de dieren aanwezig. Hr. C. v. Zadelhoff vindt dat wij

inderdaad een fokprogramma op moeten zetten, maar het blijft een risico dat er toch een
fokverbod zal komen. Hr. J. v.d. Ven wil daarom aan de politiek in 2018 laten zien dat we
bezig zijn met bekkens meten en er dus druk mee bezig zijn om het aantal natuurlijke
afkalvingen proberen te verhogen. We noemen er geen cijfers bij! Hr. J. Bolk vindt het ook
een aandachtspunt het antibioticagebruik binnen onze sector zo laag mogelijk te houden.
21.30 uur Discussie.
Forumleden: Hr. B. v. Abeelen, Hr. K. Tigchelaar, Hr. J. v.d. Ven, Mw. I. Kolkman en Hr. J.
v. Termeij. Het forum gaat in discussie met de aanwezige leden. Er wordt geïnformeerd naar
de kosten. Voor leden: € 30 voorrijkosten + € 7,50 per dier; er wordt geen winst nagestreefd,
maar er moet kostendekkend gewerkt worden. Er wordt gevraagd waar het subsidiegeld voor
gebruikt wordt. Het Praktijknetwerk krijgt subsidie voor activiteiten om het draagvlak voor
het Plan van Aanpak onder de leden te vergroten. Hr. A.J. Westerkamp vraagt waarom hij na
1 leer bekkens meten op zijn bedrijf nooit meer iets gehoord heeft. Hr. E. Rozendaal
antwoordt dat de gegevens in elk geval wel meegenomen zijn in het eindrapport. Hr. Fr.
Kuijpers meldt dat alle voortrekkers binnen het Plan Natuurlijk Luxe de fokwaarden hebben
toegestuurd gekregen. De heren A.J.Westerkamp en A. Wijnberg zeggen niets ontvangen te
hebben. Hr. Fr. Kuijpers zal hen de cijfers alsnog toezenden. Hr. J. te Riele vraagt of hij de
binnenbekkenmaten ook zelf kan/mag meten? Deze gegevens zijn dan niet mee te nemen in
de fokwaarden, omdat ze onbetrouwbaar zijn.Vanwege de hoge kosten om veel dieren te laten
meten zegt Hr. J. v.d. Ven binnen het bestuur en FTC te zullen bespreken of er een aangepaste
prijs kan komen voor grote koppels. Ook is het mogelijk om van bijv. een groep van 50
dieren, er 20 te laten meten, waarbij toch de voorkeur uit gaat om ALLE dieren te meten!
Niemand wordt verplicht te meten! Het advies is om vrouwelijke dieren vanaf 30 maanden
en mannelijke dieren vanaf 24 maanden oud te meten; andere leeftijden MOGEN natuurlijk
wel! Hr. Fr. Kuijpers zegt dat de 6 jaar Project Natuurlijk Luxe veel heeft opgeleverd; er blijkt
een aanzienlijke variatie aanwezig waarvan de fokwaarden ( voor +/- 800 dieren) door CRV
zijn verwerkt. De kwaliteiten van de stieren qua fokwaarden kunnen ook op de site en in
RondRoodbont gepubliceerd worden! Evenals de lijst van goede stieren uit het PNL.
22.35 uur Afsluiting.
Hr. J. v.d. Ven dankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng deze avond en spreekt de hoop
uit dat we gezamenlijk onze schouders onder het Plan van Aanpak zullen zetten.
Marga van Beukelen, secretaris

Jos van de Kraloerhoeve. Mede op basis van vader Jos interessant voor Natuurlijk Luxe. ( KI
Samen)

