
Bert van Abeelen is gestart als praktijkcoör-
dinator voor BNL. In die rol is hij vraagbaak 
voor fokkers en gaat hij in gesprek met 
veehouders die nog twijfelen over deelname 
aan het project.

Als VRB-fokker heeft Bert al geruime tijd erva-
ring met natuurlijk afkalven en weet hij vanuit 
de praktijk hoe je toe kunt werken naar meer 
natuurlijke geboorten. Hij weet goed hoe 
fokwaarden gebruikt kunnen worden om gun-
stige foklijnen te selecteren en zo te komen 
tot ruimere bekkens. Daarnaast is hij ervaren 
pelvimetrist, dus kan hij ook de werkwijze van 
het bekkenmatenmeten goed uitleggen.

Bert is aangesteld als praktijkcoördinator 
om zijn kennis en ervaringen uit de praktijk 
over te brengen. Hij wordt de inhoudelijke 
vraagbaak voor fokkers en andere partijen. ‘Ik 
hoop meer veehouders te betrekken bij het 
project’, aldus Bert. ‘Daarom ga ik veehouders 
bellen en eventueel bezoeken. Als fokkers 
vragen hebben over natuurlijk afkalven, kan 
ik die mogelijk beantwoorden  en kijken of 
ik twijfels kan wegnemen. Ik kan met de 
veehouders meedenken hoe hun fokbeleid 
of management aan te passen. Ook ga ik met 
hen in gesprek over de meerwaarde van het 
meten van bekkenmaten. Als de veehouder 
dat wil, kunnen tijdens het bezoek meteen de 
bekkenmaten gemeten worden.’

Uit alle gesprekken krijgt Bert ook een goed 
beeld van de vragen die bij meer veehou-
ders leven. Als hij deze vragen niet zelf kan 
beantwoorden, kan hij ze inbrengen in het 
projectteam om te laten uitzoeken. Deze 
kennis wordt vervolgens gedeeld via de infor-
matiekanalen van het project: bijeenkomsten, 
informatiebladen, de website of een nieuws-
brief. Dus schroom vooral niet om uw vragen 
te stellen. Gezamenlijk komen we verder!

U kunt contact opnemen met Bert via: 
bertvanabeelen@planet.nl of 06 - 2392 8264.
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Meten is weten! En dus noodzakelijk om 
met fokkerij naar ruimere bekkenma-
ten te kunnen komen. Dank aan de 110 
veehouders die hebben bijgedragen aan 
het vergroten van de dataset om de fok-
waardenschatting binnenbekkenmaten 
mee uit te voeren! De BNL-pelvimetristen 
Will Steenweg, Henk de Bruijn en Bert 
van Abeelen hebben metingen gedaan bij 
1350 BWB- en VRB-koeien. 

Dankzij de nieuwe metingen zijn de ge-
gevens van zo’n 1000 dieren toegevoegd 
aan de dataset waarmee CRV de fokwaar-
denschatting binnenbekkenmaten koeien 
uitvoert. In totaal bevat de database nu 
bekkenmaten van ruim 5000 dikbilkoeien, 
waarvan bijna 2000 zuivere BWB-dieren 
en bijna 1500 zuivere VRB-dieren.  
Ca. 18% van de gegevens gaat niet mee 
in de fokwaardenschatting, omdat het 
zogenaamde C-dieren betreft. Voorwaar-
de voor fokwaardenschatting is dat de 
afstamming bekend is, dus dat de koeien 
“stamboek-geregistreerd” zijn. Hoe meer 
S-geregistreerde koeien gemeten zijn, 
hoe hoger de betrouwbaarheid van de 
fokwaarden van de stieren is. Een hogere 
betrouwbaarheid betekent een grotere 
kans dat de vererving is zoals berekend.

Met de laatste fokwaardenrun zijn reeds 
bestaande schattingen verbeterd en 
nieuwe schattingen toegevoegd. Alle 
veehouders die recent of in voorgaande 
jaren koeien hebben laten meten, hebben 
het Bedrijfsoverzicht binnenbekkenmaten 
toegestuurd gekregen. Hierop staan voor 
alle nog aanwezige koeien de gemeten 
bekkenmaten en voor S-dieren de fok-
waarden.

Ook voor stieren zijn fokwaarden geschat. 
De fokwaardenlijsten per ras zijn gepubli-
ceerd op de website www.vleesveenet.nl/
content/fokwaarden.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project Bewust Natuurlijk Luxe. 
Initiatiefnemers Belgisch Witblauw Rundveestamboek Nederland, Vereniging 
Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont, LTO Nederland en hun projectpartners 
ondersteunen met dit project fokkers in de omslag naar meer natuurlijke geboorten.

Nieuwe fokwaarden-
schattingen 

Kennismaken met Bert van Abeelen als 
praktijkcoördinator BNL

Wilt u aan de slag met de fokwaarden? 
Neem dan contact op met de foktechni-
sche commissie van het stamboek, met de 
KI-organisaties of onze praktijkcoördinator 
Bert van Abeelen. U kunt zich bij hem ook 
opgeven voor een studiegroep, om met 
collega-veehouders hiermee aan de slag te 
gaan.

Aan de slag met fokwaarden

http://vleesveenet.nl/content/fokwaarden
mailto:bertvanabeelen@planet.nl


Digitaal platform www.vleesveenet.nl

Kennisdag  
“Praktisch op weg”

Zaterdag 19 november 2016
Centraal in het land

Met o.a. workshops over:
- Samenwerking met de dierenarts
- Fokkerij gericht aanpakken
- Economie van het natuurlijk 
afkalven

Zet in uw agenda

Aan de precieze invulling van de 
bijeenkomst en de locatie wordt 
gewerkt. Houd de agenda op 
www.vleesveenet.nl in de gaten! 

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 
project Bewust Natuurlijk Luxe. 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief 
kan via info@bewustnatuurlijkluxe.nl. 

Bewust Natuurlijk Luxe
Contactpersoon: Saskia Scheer
Postbus 40
6700 AA Wageningen

T:  088 888 66 77 
E:  info@bewustnatuurlijkluxe.nl 
W: www.bewustnatuurlijkluxe.nl
Twitter: @BewustNLuxe

Mede mogelijk gemaakt door:

De website www.vleesveenet.nl is ingericht 
om alle informatie over Bewust Natuurlijk 
Luxe te verspreiden. 

Wilt u meer weten over het project? Of 
heeft u een vraag over uw bedrijfsspecifieke 
situatie, over het natuurlijk afkalven of hoe u 
met de beschikbare fokwaarden de fokkerij 
gericht aanpakt? Wilt u de binnenbekken-
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Erik van de Pol, fokker van Belgisch Wit-
blauwen in Waterlandkerkje (Zeeland), won 
in 2013 en 2014 met zijn koe Savita van de 
Gouden Polder (v. Collos) tweemaal achter 
elkaar de kampioensprijs in de categorie 
seniorenkoeien. Kort geleden heeft de 
veehouder de bekkenmaten van vijf van zijn 
koeien laten meten, waaronder die van de 
zesjarige Savita. Uit de meetgegevens blijkt 
dat zij een bekkenhoogte heeft van maar 
liefst  22,5 cm. Een ruimer bekken zorgt er-
voor dat het natuurlijk afkalven makkelijker 
kan verlopen. 

‘Bert van Abeelen maakte mij er tijdens het 
meten op attent dat mijn kampioenskoe  
Savita een van de hoogste bekkens heeft die 
hij ooit heeft gemeten bij Belgisch Witblauw. 
Savita is in 2013 en 2014 als kampioenskoe 
verkozen vanwege haar fijnheid en bespie-
ring. Het is een sterke koe, met een enigs-
zins koppig karakter. Haar nazaten hebben 
deze bijzondere genen overgenomen. 

Foto: VeeteeltVlees

Dochter Vanessa en kleinzoon Xenos zijn 
bijvoorbeeld ook al in de prijzen gevallen’, 
aldus de hobbyboer. ‘Vanessa laat ik volgend 
jaar meten.’

Natuurlijk afkalven
Al sinds 2000 volgt Van de Pol de ontwikke-
lingen op het gebied van natuurlijk afkalven 

in België en Nederland. Hij heeft nog geen 
ervaring met natuurlijk afkalven. ‘Ik werk 
buitenshuis en heb er tot nu toe nog geen 
ruimte voor gehad. Ik ben positief over het 
natuurlijk afkalven, al blijft een levend kalf 
prioriteit nummer één. Natuurlijk afkalven 
vergroot het maatschappelijk draagvlak. Het 
helpt in elk geval dat ik nu drie koeien heb 
met een bekkenhoogte groter dan 20,5 cm.’

Theorie en praktijk
Het is volgens Van de Pol nog niet zo een-
voudig om het doel van 60 procent natuur-
lijk afkalven in 2030 te behalen. ‘Niet ieder-
een is er al mee bezig. En er gaat behoorlijk 
wat tijd overheen om grotendeels natuurlijk 
af te kalven. In theorie lijkt het vaak makkelij-
ker dan de praktijk laat zien. Het zou mooi 
zijn als iedereen zijn koeien in elk geval laat 
meten’, besluit Van de Pol.

Ruime bekkenmaat BWB-kampioenskoe Savita van de Gouden Polder

Binnenbekkenmaten laten meten?
Klik hier

Aanmelden voor een studiegroep? 
Klik hier

Aanmelden voor de nieuwsbrief?
Klik hier

Stel uw vraag! 
Klik hier

maten van 
uw veestapel 
laten meten of 
weten hoe dat 
werkt en wat 
het kost? Stel 
uw vragen eenvoudig via de formulieren op 
onze website. Onze praktijkcoördinator of 
projectleider neemt dan contact met u op.

U kunt zich ook eenvoudig aanmelden voor 
een studiegroep om met collega-veehou-
ders, experts en onze praktijkcoördinator 
aan de slag te gaan met uw gegevens en 
vragen.  

Aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief 
kan ook. Wilt u bij elk nieuwsbericht over 
het project automatisch een melding in uw 
mailbox? Meld u dan kosteloos aan via 
www.vleesveenet.nl/member. 

http://vleesveenet.nl/
http://vleesveenet.nl/webform/stel-uw-vraag-contact
http://vleesveenet.nl/aanmelden-bekkenmaten
http://vleesveenet.nl/webform/aanmelden-studiegroep
http://vleesveenet.nl/webform/aanmelden-nieuwsbrief-1
http://vleesveenet.nl/member
http://vleesveenet.nl/agenda
www.bewustnatuurlijkluxe.nl
mailto:info@bewustnatuurlijkluxe.nl
mailto:info@bewustnatuurlijkluxe.nl
https://twitter.com/BewustNLuxe



