
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee  
10.30 uur  Welkom 

 Carrousel ronde 1 

 Carrousel ronde 2  

12.30 uur Lunch 

 Carrousel ronde 3 

 Carrousel ronde 4 

15.30 uur Afdiere nsluting  

    

    

   

BWB-bedrijf  Wolters  

 

Ronald Wolters  fokt met een deel van zijn  100% 

zuivere BBL veestapel richting ruime bekkens 

om natuurlijke geboorten te bevorderen. Met 

Paula heeft hij niet alleen een koe met 

veelbelovende bekkenmaten; zij gooit ook hoge 

ogen op keuringen! Op 2-jarige leeftijd waren de 

bekkenmaten al 19,5 x 16,5 cm met fokwaarden 

+0,45 en + 0,66. Volgens de gemiddelde 

groeicurve groeit dit bekken uit tot 23 cm 

hoogte en 20 cm breedte. Ook haar moeder 

Renate scoorde ruime bekkenmaten en 

positieve fokwaarden. Bent u benieuwd naar  

deze koe, haar huidige bekkenmaten en haar 

kalveren, kom dan zelf kijken. Kunt u meteen de 

ruim 30 andere vrouwelijke BWB-dieren 

bewonderen. 

 
Paula met vaarskalf Tessa op de NVM 2017. 
Tessa werd 1a in haar rubriek en vervolgens 
reserve kampioen. Zowel Paula als haar moeder 
Renate behaalden hoge lineaire beoordelingen 
en verdienstelijke resultaten op regionale en 

nationale keuringen. 

VRB-bedrijf  Bomers 

 

Freddy Bomers is lid van het VRB 

stamboek, onder andere  omdat hij 

meer wil weten over Bewust 

Natuurlijk Luxe en de weg naar nog 

meer natuurlijke geboorten. Zijn VRB-

veestapel telt 

momenteel 6 koeien, 4 

pinken , 4 kalveren en 1 

dekstier. Recent heeft 

hij een jonge fokstier 

gekocht die past bij het fokdoel 

natuurlijke luxe. 

 

Eind 2016 bleken er bij de  eerste 

bekkenmetingen aardige maten te 

zijn, o.a. 2 koeien met 21,25 x 19 cm.  

De jonge Conny 29 (V Carl)  mat op 22 

mnd leeftijd 18,25 x 13 cm met een 

fokwaarde hoogte van +0,33.  

Potentiele maat 22 x 17 cm op 60 mnd.   

     
Lies 17 als kalf; heeft na 1 keizersnede 
inmiddels 2x natuurlijk gekalfd.  
Moeder Lies 8 heeft 13 x gekalfd 
waarvan 12x natuurlijk !!!!! 

 

 

Uitnodiging Regiobijeenkomst “Fokkerij” 
Wat zegt een fokwaarde, met welke stieren en koeien zet je echt stappen richting meer 
natuurlijke geboorten en hoe gaan collega veehouders hier mee om?  

De gastbedrijven vertellen over hun beleid en ervaringen met natuurlijke geboorten. 

 Datum en locaties  
 
Zaterdag 9 december 2017 

11.00 – 12.00 uur Bedrijfsbezoek 
VRB-bedrijf  
Freddy Bomers 
Misterweg 197 
7109 BA Winterswijk Miste 
 
12.15 – 13.45 uur Café Overkamp 
Winterswijkseweg 11, Vragender  
Erwtensoep + broodje warm vlees 
BNL informatie Fokkerij 
 
14.00 – 15.30 uur Bedrijfsbezoek 
BWB- bedrijf  
Ronald Wolters  
Drabbelweg 2  

    7137 HH Lievelde.  

 

  Aanmelden is verplicht 

  Aanmelden kan tot 7 december via 

  www.vleesveenet.nl of via 088-888 66 77. 

 

   Lunch en kosten 
  Aan de regiobijeenkomst zelf zijn geen kosten 

  verbonden. De kosten voor de maaltijd zijn 10 

  euro p.p., ter plekke contant af te rekenen. 
 

  Meer informatie 
  Voor meer informatie over de bijeenkomst 
  en het project kunt u terecht bij Bert van  
  Abeelen, praktijkcoordinator  van Bewust 
  Natuurlijk Luxe: 06-23928264 

  

http://www.vleesveenet.nl/

