Jaargang 19, nr. 4

winter 2012

Voorwoord
Beste leden,
Wanneer ik dit schrijf is het jaar 2012 weer bijna geschiedenis. Een goed moment om terug te kijken hoe dit jaar voor een ieder persoonlijk is verlopen, voor zijn
gezin, bedrijf, veestapel enz. Herinneringen hebben zeker waarde want wie op de juiste manier terugkijkt en het verleden overdenkt is bezig met de toekomst. Ook
als bestuur van het Verbeterd Roodbont Stamboek zijn we bezig met de toekomst. We kijken o.a. naar de nut en noodzaak van meer gegevens te verzamelen voor
meer natuurlijke kalvingen mogelijk te maken, het 25 jarig jubileum van ons Stamboek waar we op 9 maart 2013 op een feestelijke manier aandacht aan
besteden, de Nationale Vleesvee Manifestatie in Zwolle, het afscheid van onze inspecteur de heer Van Gent, lokale keuringen met verschillende
gezondheidsstatussen en de mogelijkheid om meer stieren inzetten bij de KI.
In 2012 stond de opbrengstprijs van het vee niet in een gezonde verhouding met de kostprijs. Gelukkig is er veel gras gegroeid en de maisopbrengsten vielen
uiteindelijk niet tegen, maar de prijzen van grondstoffen voor krachtvoer en de bijproducten stegen explosief zodat het rendement onvoldoende was . Toch staat
het Nederlandse rundvlees volop in de belangstelling bij grootwinkelbedrijven, nu alleen proberen die belangstelling om te zetten in euro’s.
Wereldwijd zakt de rundvleesproductie wat voor de Nederlandse Vlees- veehouderij weer kansen oplevert - de vraag alleen is of dit ook voor het luxe segment op
tijd gebeurt. Minder exporteren en meer produceren voor de thuismarkt van een eerlijk stukje rundvlees heeft toekomstperspectief. Namens het gehele bestuur
wensen we zowel voor VRB-fokkerij als - mesterij een ieder een gezond en voorspoedig 2013.
Johan van der Ven

Actualiteiten /Kalender
AGENDA:





2 maart Paasveekeuring Rhenen
9 maart Algemene ledenvergadering
16 maart Vleesveekeuring VRB/BB in Hulshorst*.
20 maart Paasveekeuring Schagen
* Voor meer informatie en inschrijving voor
Hulshorst mail naar Bea Sneller.
bea@famsneller.nl
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25 jaar Verbeterd Roodbont Stamboek
Op zaterdag 9 maart 2013 zal er tijdens de Algemene ledenvergadering stil worden gestaan bij het 25 jarig jubileum van onze vereniging. Op een
feestelijke manier zal hier aandacht aan worden besteed. Locatie : het VRB- fokbedrijf van de Fam. Van de Mheen te Hoevelaken.
Het is zeker de moeite waard om hier bij aanwezig te zijn :
a) het prachtige bedrijf
b) genieten van het VRB- vee
c) jubileumcadeau
Wilt U deze datum vastzetten in uw agenda, de uitnodiging volgt.

Advertentie
Te koop gevraagd:
* Een paar luxe rode verbeterd roodbonte dikbil vaarzen voor de
fokkerij
Ton Voets
Tel 06 428 83 801

Project Natuurlijk Luxe

Linda van de Flevohof met natuurlijk geboren kalf Debbie van de Flevohof
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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
Ik kreeg de pen door van Gerrit Meijers.
Even voorstellen ik ben Jan Verstappen getrouwd met Annie en heb 3 kinderen, 2 zoons 26 en 28 jaar en een dochter van 24. Ik heb van jongs af
altijd op het melkveebedrijf van mijn ouders meegeholpen. In 1980 ben ik getrouwd en heb het bedrijf overgenomen. De veestapel bestond uit 100%
MRY vee. Midden in de jaren 80 ben ik rode Holsteins gaan gebruiken vooral Hannover Hill en Thor Red. Ik kreeg hier zeer mooie grote koeien
van. Het bedrijf stond in Mierlo in Noord Brabant het gedeelte waar we woonden hete Brandenvoort waar de verbeterd roodbonte fokkers van
Vlerken en van de Westerloo woonde. Bij Willie van der Westerloo kwam ik regelmatig dus ik was wel iets bekend met verbeterd roodbont. In 1996
moest ik mijn bedrijf verkopen voor stadsuitbreiding. We waren dus genoodzaakt om iets anders te zoeken. De grond in Brabant was een stuk
duurder dan boven in het noorden dus gingen we daar op zoek naar een nieuw bedrijf. In februari 1997 hebben we een akkerbouw-bedrijf van 41,5
ha gekocht in Dedemsvaart in de provincie Overijssel. Toen we in november de vergunningen hadden zijn we begonnen met bouwen van een
ligboxenstal, kapschuur en woonhuis. In juli 1998 zijn we verhuisd wat ook de bedoeling was zodat de kinderen met het nieuwe schooljaar konden
instromen. In 2005 kwam onze oudste zoon mee in de maatschap. We wilden uitbreiden maar dat ging niet omdat het melkquotum veel te duur was.
Hierdoor zijn we gestopt met het melkveebedrijf. We hebben toen de ligboxenstal 35 meter langer gemaakt en omgebouwd tot kalverenstal. We
kunnen hier 750 witvlees kalveren in houden. De grond hadden we niet nodig voor de kalveren en daarom heb ik 37,5 ha voor 6 jaar verhuurd aan
een loonwerker vanaf 1 januari 2013 hebben we de grond voor 6 jaar verhuurd aan een bloembollenteler. Ze moeten wel verplicht al mijn mest af te
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nemen en loonwerk kosten betalen. Dit geld ook voor de nieuwe stal van 500 kalveren waar we nu mee bezig zijn te bouwen zodat we in maart
volgend jaar 1250 witvlees kalveren hebben. We hadden nog 4 ha over incl. de gebouwen dit heb ik ingezaaid. In 2006 hebben we in een gedeelte
van de kapschuur een stal gebouwd voor zoogkoeien. Dit hebben we opgesplitst in 3 gedeeltes, 5 ligboxen voor koeien, 4 jongveeboxen en een
strohok wat ook gebruikt wordt als afkalfstal. We zijn toen begonnen met verbeterd roodbont. We hebben 3 pinken gekocht. De vaders waren 2 keer
Geurt van Lingenhof en Egon. Ze zijn geïnsemineerd met Sjoerd. We hadden geluk en kregen 3 vaarskalveren. 1 kalf ging al na 3 maanden dood
door een slag in de darmen. De vaarzen laten we afkalveren op een leeftijd van 2 jaar. De koeien laten we 2 of 3 keer kalveren, hierna worden ze
verkocht. De kalveren lopen 3 maanden bij de koe, hierna gaan ze op stal en worden bijgevoerd met goed hooi of kuil en brok. De koeien en pinken
krijgen alleen kuil in de winter en eventueel een beetje brok. Er zijn ook altijd mineralen en vitaminen beschikbaar. De laatste jaren hebben we
vooral de stieren Herman en Red Bill 3 gebruikt. We proberen zo’n luxe mogelijk kalfje te fokken. Keuringen vinden we altijd mooi om te zien of
om mee te doen. In 2010 deden we voor de eerste keer mee in Mariënheem en hadden bij de kalveren de kampioen en reserve kampioen met 2
Herman vaarsjes. ( eigengefokte stier Bas)
Dit was een stimulans om vaker mee te doen. In Zwolle gingen we met 3 pinken en
een stiertje maar hier zaten helaas geen kampioenen bij. Ik vind het een mooie
hobby en als ik tijd heb doe ik vaker mee. In 2011 heb ik ook meegedaan met de
cursus vee beoordelen wat me verwonderlijk zeer goed afging. Als ik tijd heb doe ik
weer mee maar dit jaar gaat het niet lukken i.v.m. de bouw. In 2011 en 2012 hebben
we allemaal stiertjes gekregen en dit jaar maar 1 vaars kalfje van Herman uit een
Red Bill 3. De stiertjes verkopen we meestal als ze tussen de 14 dagen en een half
jaar zijn. Dit doen we omdat we voor het afmesten van stieren geen stalruimte
hebben. Hierdoor zijn we extra stal ruimte aan het bijbouwen, 2 roosterhokken en
een strohok. Doordat we zoveel stiertjes kregen hadden we in de zomer nog maar 2
pinken, een koe en een kalf over. We hebben toen bij van Beukelen 2 drachtige
pinken gekocht.

De 2 pinken van ons zelf hebben we gedekt met eigen stier Bas, waarvan ze nu allebei drachtig zijn. Ik hoop op een paar mooie kalveren waar we
mee naar de keuringen kunnen. De stier Bas hebben we verkocht aan een Belgische
wit blauwe fokker. Ik geef nu de pen door aan oud plaatsgenoot Willie van der
Linden die een mooie stier bij de K.I. heeft staan.
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Keuring PUTTEN 20 -10-2012
Een nieuwe locatie, op een centrale plaats. Dat was de nationale keuring van het Verbeterd Roodbont Stamboek op 20 oktober 2012. Als dit de
locatie voor de toekomst blijft en we hopen op meer inzendingen, dan is er in elk geval meer ruimte beschikbaar. Het was nu in elk geval wel knus
en bij een goed gevulde ruimte is er gauw een gezellige sfeer!
Wanneer we in catalogusvolgorde de rubrieken bespreken dan komen we eerst bij de mini’s mannelijk (o tot 4 maanden)
Dit was op de eerste plaats Bink v.d. Jacobushoeve (Lauritz van Vredenburg x Jochem 10AZ) van Mts. v. Abeelen-Zoontjes. Een best ontwikkeld
en uitgesproken lang stierkalf met redelijk goede benen. Op de tweede plaats Daan v. Volenbeek (Carlo v. ’t Veerhuis x Gert v.d. Lingenhof) van
Rozendaal’s Rosé’s. Meer een Gert v.d. Lingenhof produkt dan een Carlo v. ’t Veerhuis, omdat hij zich liet zien als superfijn. Hij gebruikte zijn
benen Bij dit zestal kwam ook een zoon van Lauritz v. Vredenburg voorop (MV Romeo v. Pesaken) en wel Jan v.d. Jacobushoeve van Fam. v.
Abeelen. Correct in alle onderdelen, best ontwikkeld in lengte en breedte en fraai bespierd. Hij werd gevolgd door Frank v. ’t Veerhuis (Milan x
Bas v. ’t Veerhuis); zeer correct en fraai gevuld van bouw. Als jongste van de rubriek ontkwam hij toch niet aan een wat beknopte indruk. 10-15
maanden mannelijk:
Voorop Maarten v.d. Oude Smitse (Rocco v.d. Oude Smitse x Storm) van Roel de Smit. Fraai bespierd en best ontwikkeld, correct gebouwd en
zeer goed van rastype. Daarachter Jedi (Wouter x Joepie) van Rozendaal. Je kon hem niet op veel fouten betrappen, maar vanwege de wat gewone
ontwikkeling moest hij het hoofd buigen voor Maarten. De jury vond het niet zo gemakkelijk om de keus te maken voor de titel Mister Toekomst.
Twee werkelijk fraaie kandidaten Jan v.d. Jacobushoeve en Maarten v.d. Oude Smitse. Het werd laatstgenoemde, vanwege de enorme breedte in
de bouw.
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Zijn opponent had m.i. meer jeugd. Misschien komen ze elkaar nog vaker tegen! Mannelijk 4 jaar en ouder: Het solitaire slotoptreden bij de stieren
was weggelegd voor Gert v. Volenbeek van Rozendaal. Een precies 4 jarige zoon van twee bekende ouders; de vader is namelijk Tinus (van
Westerkamp) en de moeder Gerisa v. Volenbeek, de oudste dochter van Gert v.d. Lingenhof. Gertinus heeft zich ontwikkeld van een slungelachtige
2 jarige tot een fraai gelijnd, imponerend vaderdier met veel hoogte en lengte en gepaste breedte. Hij had jammer genoeg geen concurrentie maar de
kampioens- beker misstond hem zeker niet! Mini’s vrouwelijk (0-4 maanden) Ook hier een telg van Lauritz v. Vredenburg voorp en wel Anne
Carine v.d. Jacobushoeve van v. Abeelen (MV Joris). Ze was groot en breed en lang en ze kon qua uitstraling iets fijner. Ze werd gevolgd door de
beste Nelly 1 (Tom x Herman) van G. Meijers uit Loosdrecht. Opvallend vast en solide van bouw, breed en best bespierd. In het gebruik van de
benen was ze wat gewoner dan het kopnummer. 5-6 maanden vrouwelijk: Een mooi kopnummer, dat ook de titel Miss Toekomst wist te
bemachtigen, was Gonda 11 v. Volenbeek (Gerko v. Volenbeek x Big Ben) van Rozendaal. Ze was schraal en keihard van bouw, mooi van
belijning en ras en ze had goede en fijne benen. Van ’t Veerhuis Esther (Milan x Boshoeve Xandy) van Hoekman paste hier mooi bij. Ze had niet
helemaal dat keiharde. 7-12 maanden vrouwelijk:
Een rubriek met 2 heel verschillende dieren, die werd gewonnen door Tom’s Britt (Tom v. ’t Veerhuis x Red Power v.d. Westhoeve) van A. Luyben
uit Cruquius. Ze was fraai van type en fijn gebouwd en ze kon wel wat meer ontwikkeling hebben. Haar concurrente was juist best ontwikkeld, best
bespierd en had enorm veel lengte, maar om de vorm en het gebruik van de klauwen mocht ze niet voorop. Het ging hier om Roel v.d. Oude Smitse
(Tom v. ’t Veerhuis x Bas v. ’t Veerhuis) Ivanette. 13-20 maanden vrouwelijk:
Tinkerbell (Tom v. ’t Veerhuis x Egon 5 AZ) van Klaas Tigchelaar kwam hier voorop als een mooi typisch
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kopnummer met vlot goede benen. Haar secondante was Martine v..d Oude Smitse (Red Bill 3 x Tom v. ’t Veerhuis). Door haar breedte en massale
bespiering toonde ze wat kort, maar in elk geval ook solide, inclusief het beenwerk.
Als derde geplaatst ( Marije, een dochter van Romeo v. Pesaken uit een Geurt v.d. Lingenhof dochter van Tigchelaar; een qua type heel ander dier,
mooi van type en zij-aanzicht, maar ze kon wat breder. 2-3 jaar vrouwelijk: 2 dieren van Theo Veerman, Zuidoostbeemster, maakten hier weer een
fraaie indruk. Als eerste werd nu geplaatst, de van vorig jaar nog wel bekende Sophie v. Halfweg (v. Frans). Ze is nog steeds fraai van type en
bespiering. 2de werd nu Soraya v. Halfweg (Herman x Fernando). qua rasuitstraling niet minder, maar ze mocht wat groter. 3-4 jaar vrouwelijk: Een
mooie rubriek van zes dieren, die aangevoerd werd door Sandra (Herman x Geurt v.d. Lingenhof) van G. Meijers, Loosdrecht. Een rondom best dier
met massa, bespiering en zeer goede benen en klauwen. Op de tweede plaats de zeer jeugdige Johanna 2 AZ 55 (Romeo v. Pesaken x Karel 1 AZ)
van Mts. v. Abeelen. Een groot en lang dier met goede benen. We noemen van deze rubriek even alle deelneemsters: Nelly 2, weer een Herman
dochter van G. Meijers, heel mooi van rastype en bespiering. Coba 16 (V. Martijn) de bekende witrik van E.J. v.d. Bunt, Dronten. Ze kon wat vlotter
in het gebruik van de benen, wel mooi
van ruimte en bespiering. Prinses (Geurt
v.d. Lingenhof x Egon 5 AZ) van
Tigchelaar.
Opvallend qua
malsheid en type, maar wat plat. Daatje
28
(V. Gert v.d. Lingenhof) van Rozendaal,
mooi van type, correct gebouwd, maar
wat smal. Ouder dan 4 jaar vrouwelijk:
Voorop Jacelien 25 AZ (Jochem 10 AZ x
Jacobar 28 AZ) van v. Abeelen. Een vlot
goed ontwikkelde koe met een opvallend
fraai rastype en fraai van bespiering. Ze
stapte best met nogal kromme benen. Ze
werd gevolgd door v. ’t Veerhuis Ingrid
(Storm x Carlo v. ’t Veerhuis) van
Hoekman. Groot en lang en goed
bespierd. Qua type een moderne verbeterd
roodbonte. De voornaamste reden voor
haar tweede plaats was het wat
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gevoelig gebruik van haar benen en klauwen. Op de derde plaats Carola 47 (Joris x Westhoeve Carindo), weer van v. Abeelen. Mooi massaal van
bouw en type.Vierde werd v. ’t Veerhuis Sanne (Storm x Marabel’s Carlo 3 AZ).Fraai van type en bespiering, wat plat in de klauwen. De vijfde
plaats was voor de wel malse Elkie 39 (V. Dagobert) van Theo v.d. Burg. In dit beste gezelschap kwam ze wat kilo’s tekort.
Kampioenschap: De competitie voor de vrouwelijke nationaal kampioene speelde zich in feite af tussen 3 werkelijk fraaie dieren: Sophie v.
Halfweg, Sandra 5 en Jacelien 25 AZ. Eerstgenoemde kwam nu nog massa te kort om te winnen. De kwaliteiten van de 2 anderen leverden nog
wel discussiestof op tussen de juryleden. Het type, de macht en het correcte gebruik van de benen van Sandra 5 gaven de doorslag en daarmee werd
een rondom best dier kampioen en beleefde Gert Meijers een prachtig debuut in de keuringsring. Gefeliciteerd!!!
Zoogstellen: Er werden 3 zoogstellen getoond. Daatje 28 (V Gert v.d. Lingenhof) met Daan v. Volenbeek,( V Carlo v. ’t Veerhuis) eig. Rozendaal.
Carola 47 (V. Joris) met Anne Carina v.d. Jacobushoeve (v. Lauritz v. Vredenburg) eig. v. Abeelen. Nelly 2 (V. Herman) met Nelly 1 (V. Tom v.
’t Veerhuis) eig. Meijers. De beide Nelly’s kregen de eerste plaats toebedeeld omdat ze als duo samen de meeste kwaliteit lieten zien, waarbij de
jongste generatie de meeste progressie toonde. Eigenaarsgroepen: Ook hier een strijd tussen 3 stellen. Roel de Smit, Mts. v. Abeelen en Klaas
Tigchelaar. Uniform-iteit is hier het eerste criterium en dan natuurlijk wel op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Dat laatste aspect was zeker bij
alle drie aanwezig maar de uniformiteit was bij de Oude Smitse het verst doorgevoerd met name door de enorme bespiering en dat maakte het
verschil. Afstammelingen groepen: Hier werd strijd geleverd door 2 groepen afstamme-lingen van stieren en wel Romeo v. Pesaken opgesteld door
Klaas Tigchelaar en Lauritz v. Vredenburg van Mts. v. Abeelen. Kwalitatief was de laatste de beste en ook qua uniformiteit was hij zeker niet de
minste.
Adrie van Gent.
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Afsluiting Project Natuurlijk Luxe en vervolg
Afsluitende bijeenkomst Project Natuurlijk Luxe op 17 november 2012 op het bedrijf van Gerard en Alice de Koning te Berkel en Rodenrijs (ZH).
Aanwezig 45 personen, waaronder bijna alle Voortrekkers van VRB, Verder Henk v. d. Velde van het Ministerie EZ en namens LTO Leon Moonen
en John van Kan. Tevens Iris Kolkman en de onderzoekster van Wageningen. Organisatie Rita Hoving.
- Opening door Piet Hannewijk, indertijd voorzitter van de
Federatie.
- Welkom namens de stamboeken door Johan v d Ven en Jan
v/d Wiel.
- Resultaten en conclusie door Jan ten Napel.
- Discussie
- Woordje door enkele Voortrekkers: Jan v Dam, Gerrit Keijl,
Theo v d Burg.
- Overhandiging conceptrapport aan de Voortrekkers.
- Woordje door Piet vd Berg, compagnon van fam. de Koning
en leverancier van het vlees voor een prima lunch.
- Afsluitend bezichtiging vleesveebedrijf met 750 stuks van de
fam. de Koning.
Het was in 2006, dat het Ministerie € 80.000 beschikbaar stelde voor onderzoek naar natuurlijke geboorten bij luxe vleesvee. De Dierenbescherming
accepteerde, dat het verminderen van keizersnede bij het vee pas na meerdere generaties vrucht zou afwerpen en ging akkoord met het onderzoek.
Gekozen werd voor de inwendige meetmethode, ontwikkeld door Iris Kolkman. Dank zij de medewerking van de Voortrekkers is er veel inzicht
ontstaan over de mogelijkheden van selectie. Het project stopt eind 2012. Het is nu aan het bedrijfsleven met de stamboeken om een vervolg te
geven aan dit streven.
De resultaten geven aan, dat bij een inwendige bekkenhoogte (IBH) vanaf 20,5 cm de kansen op een natuurlijke geboorte flink beginnen toe te
nemen. Van de volgroeide koeien is dit nu plm. 40 %. Vanaf 1.5 à 2 jaar groeien de dieren van binnen nog 3 à 3.5 cm. Het risico van het meten is
gering. Er zijn in totaal 2000 dieren inwendig gemeten, daarbij is in een geval een abortus opgetreden. Het kenmerk IBH is in hoge mate erfelijk met
een erfelijkheidsgraad van 60 %. De fokwaarden van stieren en koeien voor IBH laten een flinke spreiding zien van +1 tot -1 cm. Het komt nu op de
selectie aan, de eng fokkende stieren niet meer benutten en de ruim fokkende juist meer in te zetten. Daardoor komen er per jaargang meer ruimere
dieren en zullen op steeds jongere leeftijd al kalveren natuurlijk geboren kunnen gaan worden. Een ander aspect is het weren van al te zware
kalveren. Het onderzoek van de student liet zien, dat bij te zware kalveren de persweeën van de koe sterk verminderen. Conclusie: fokken op
inwendig ruime koeien levert goed resultaat op. Niet de dikbil is oorzaak van moeilijke geboorte, maar de te nauwe geboorteweg van veel koeien.
Fokken op een luxe bespiering en op dikbil blijft goed mogelijk. Wel dient men te gedrongen, kleine typen in de fokkerij te vermijden. In de
discussie kwam vooral ter sprake hoe verder in de selectie. Jonge dieren met minder dan 17 cm IBH zullen hoogstwaarschijnlijk nooit zonder
9

keizersnede kunnen kalven en zou men uit kunnen selecteren. Aankoop van embryo’s uit ruime koeien kan ook helpen. Zo zijn van Linda van Gerrit
Keijl een aantal embryo’s beschikbaar.
Johan v d Ven gaf aan dat Bert v Abeelen gratis kan gaan meten op de bedrijven, die koeien laten keuren. Mogelijk hebben ook Voortrekkers van
BWB hiervoor belangstelling.
Verslag: Frans Kuijpers
Fokwaarden bekkenhoogte ki-stieren VRB
Volgorde van ruime naar enge bekkens.
Ki-stieren
2012
Carlo 3 v Brandevoort
Carindo
Egon 5AZ
Romeo v Pesaken
Bertus 2
Mina’s Roland
Graaf Charlon
Hein v Vredenburg
Hugo
Big Ben
Carlo v ‘t Veerhuis
Jopie’s Kobus AZ
Jacobar 28AZ
Tom v ’t Veerhuis
Chardon
Geurt v d Lingenhof
Red Bill 3
Wilbert

1.13
0.66
0.61
0.52
0.33
0.21
0.20
0.17
0.11
0.10
0.05
-0.03
-0.13
-0.33
-0.33
-0.41
-0.57
-1.13

Particuliere ki
Leander v Vredenburg (ND)
Redbill
Burg’s Billy
Peter
Jos

1.07
0.86
0.66
0.62
0.49
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Storm
Jubilant
Silvester
Red Power
Gert v d Lingenhof

0.31
0.05
-0.03
-0.21
-0.69

Opgave voor inspectie en bekkenmeting
Adrie van Gent heeft te kennen gegeven vanwege zijn leeftijd te willen stoppen als inspecteur van het stamboek. De heer van Gent zal afscheid
nemen op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 2 maart 2013. Bert van Abeelen zal hem opvolgen als inspecteur. Deze winter tot 2 maart
zullen Bert en Adrie zoveel mogelijk gezamenlijk de keuringen uitvoeren, dit met het oog op voldoende inwerktijd voor Bert. Tegelijkertijd is Bert
in de gelegenheid om de bekkenmaten inwendig te nemen met de z.g. pelvismeter. Hij is daarvoor opgeleid door Iris Kolkman van de Universiteit
van Gent. Als stamboek bieden we onze leden, die dieren laten keuren, aan om deze winter tegelijk de bekkenmeting gratis uit te voeren. Het doel is
immers om in de toekomst meer dieren met een ruimere geboorteweg te fokken. Voor deze meting komen alle dieren - vrouwelijk en mannelijk - in
aanmerking van 18 maanden of ouder. Wel dienen de dieren tijdens de meting vastgezet te kunnen worden. De tarieven voor de keuring, die in 2004
zijn vastgesteld, blijven ongewijzigd. Om efficiënt te kunnen werken zullen de inspecteurs de dagen dat zij gaan keuren zoveel mogelijk plannen.
Om meerdere bedrijven in dezelfde regio op dezelfde dag te bezoeken in overleg met de betreffende leden. Benieuwd naar welke de ruimere koeien
zijn op uw bedrijf? Maak dan gebruik van deze regeling, speciaal de leden, die tot nu toe niet of slechts sporadisch lieten keuren.
Opgave rechtstreeks bij een van beide inspecteurs:
Adrie van Gent tel. 0343-481496
of Bert van Abeelen, tel. 06-23928264;
e-mail:bertvanabeelen@planet.nl
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Meten is Weten
Iedereen kent de geschiedenis van de Plofkip in 2012.
Stichting Wakker Dier heeft een nationale campagne gehouden bij de grote supermarkten om een eind te maken aan de verkoop van de Plofkip. Dit
heeft geresulteerd dat de grootgrutters per direct zijn gestopt met de verkoop van deze kip. Terecht of niet terecht maar Wakker Dier heeft zijn doel
bereikt. Plofkipcampagneleider Sjoerd v.d. Wouw is communicatieman 2012 geworden. Nu denken jullie natuurlijk wat heeft Plofkip met Verbeterd
Roodbont te maken. - Ik zal het proberen uit te leggen. De bovengenoemde Sjoerd vd Wouw is op bezoek geweest bij de Fam. Huijbrechts uit Riel
( BWB-fokker ) tijdens een bijeenkomst van het project Natuurlijk Luxe en heeft daar bevestigd dat het met de welzijnseisen van de dikbilrassen
goed gesteld is d.w.z. er zijn veel plussen - daarmee wordt bedoeld :
- kalft drinkt bij eigen moeder 4-6 maanden
- koe en kalf gaan samen in de wei
- in de winterperiode lopen /liggen de dieren op stro
- hierdoor weinig gestresst
Er is 1 min - punt volgens Sjoerd en dat is de routinematige keizersnede waarmee in 85 % van de gevallen het kalf ter wereld komt. Nu het project
Natuurlijk Luxe eind 2012 is afgelopen - het eindrapport door het Ministerie is ontvangen zullen er vragen komen hoe nu verder . Niet alleen het
Ministerie en Wakker Dier maar ook de Dierenbescherming en Partij voor de Dieren zullen vragen hebben over het vervolg. Daarom Meten is
Weten. Maar waarom noodzaak van inwendige bekkens meten bij VRB ?
- om op bedrijfsniveau inzichtelijk te krijgen welke dieren een
ruim bekken hebben
- als er van bepaalde stieren meetgegevens komen kan CRV
hiermee een fokwaardeschatting maken en hoe meer
gegevens er verzameld zijn hoe hoger de betrouwbaarheid
- om op termijn dieren te fokken met bredere bekkens
waardoor meer natuurlijke kalvingen mogelijk worden
- om dieren met een extreem nauw bekken mogelijk niet voor
de fokkerij in te zetten waardoor de progressie van meer
natuurlijke geboortes toeneemt.
Daarom een serieuze oproep aan alle leden die hun dieren in 2013 willen laten inschrijven een gratis bekkenmeting wordt aangeboden door het
Stamboek. CRV zal de gegevens hiervan verwerken en zullen worden teruggekoppeld naar de eigenaren om zodoende de ruimste dieren binnen ons
Stamboek in beeld te krijgen. Bent U al nieuwsgierig geworden of U de ruimste koe of stier op stal heeft? Onze inspecteurs Dhr. A. van Gent en B.
van Abeelen komen graag bij U langs om U dieren op te meten. Ik hoop dat jullie nut en noodzaak van bekkenmetingen inzien om ons prachtige ras
voor de toekomst te bewaren.
Johan van der Ven, voorzitter.
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