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Het stamboek Verbeterd Roodbont heeft tijdens de nationale keuring op 3 september in Meeuwen 

een nieuwe rubriek geïntroduceerd, de BNL-rubriek. In deze rubriek deden 9 koeien mee die ruim 

bemeten zijn (binnenbekkenhoogte >= 20 cm) en/of natuurlijk hadden afgekalfd.  

 

Overzicht deelnemende koeien BNL-rubriek (in willekeurige volgorde) 
  Koe Vader Geb. dt Kalfdt BBM e/o NG Eigenaar 

Hilda 127 Sjors 24-12-12 08-02-16 H 20,5 – B 18,5 H. Hutten 

Saskia 12 Egon 5 Az. 03-05-11 15-02-16  J. vd Ven 

Bergje 14 Tom v h V 25-11-10 09-04-15 2x NG L. v Es 

Marieke 1 Egon 5 Az. 31-08-10 19-05-16 H 20,5 – B 19,0 + 1x NG M. Vermeulen 

Geerdine Tom v h V 30-05-10 25-05-16 H 21,5 – B 17.0 J. vd Ven 

Dina 27 Joop 16-04-10 10-03-14 H 22,5 – B 19,5 + 1x NG J. vd Ven 

Graaf’s Gusela Graaf 05-07-09 12-06-15 H 22,0 – B 17,5 +  NG J. v Beukelen 

Daphne’s Gravin Graaf 09-06-09 10-04-14 H 20,5 – B 18,0 J. v Beukelen 

Judith 4 Marco v ‘t V 08-07-08 08-03-16 H 22,0 – B 19,5 J. vd Ven 

 
Doelgericht fokken naar 2035 
Jurylid en stamboek-inspecteur Adri van Gent gaf een toelichting op de rubriek en het fokdoel 2035. 
Het streven hierbij is: 

- Een groter dier fokken met behoud van de juiste maten 

- Fokdieren moeten voldoen aan de vereiste schofthoogtematen 

- Dieren fokken met een grotere binnenbekkenmaat 

o Minimaal 23 cm hoog en 20 cm breed 

- Zorgen voor vitale kalveren met geboortegewicht van ca. 42 kg 

- Streven naar kortere draagtijd: tussen 276 en 282 dagen  

- Behoud van rastype, bespiering, goede slachteigenschappen, goed beenwerk, goede 

moedereigenschappen 

Van Gent benadrukte dat doelgericht fokken wonderen doet en dat er na een paar generaties zeker 

veel meer natuurlijke geboorten mogelijk zijn. Hij is ervan overtuigd dat het streven zeker de moeite 

waard is, omdat bijvoorbeeld de veeartskosten zullen dalen. “De kosten van het meetprogramma zijn 

absoluut lager dan de kosten van de veearts!” Van Gent attendeerde de aanwezigen op het belang 

van het meten van veel dochters van stieren om snel betrouwbare fokwaarden te krijgen. “Aan 

goede dingen begin je nooit te vroeg, maar ook nooit te laat.” 



BNL-rubriek op de nationale keuring VRB 2016  

 

Foto’s en verslag Projecten LTO Noord – Saskia Scheer 

 

  

Prototype Bewust Natuurlijk Luxe 

Als kampioen van de Bewust Natuurlijk Luxe rubriek werd Judith 4 (v. Marco van ’t Veerhuis) van 

Johan van der Ven aangewezen. Volgens het juryrapport was deze koe, ondanks de schrale conditie, 

het prototype koe voor het fokdoel 2035. “Een iets grotere koe met veel ruimte en een licht hellende 

kruisligging. Correct gebruik van de benen, een fraai rastype met een aanleg voor luxe bespiering.” 

  

Johan van der Ven ontvangt de wisselbeker BNL van Gerrit Keijl. 


