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Bewust Natuurlijk Luxe was aanwezig op de NVM 2019 in Zwolle. Een impressie van wat dat eigenlijk 

betekent qua voorbereidingen en natuurlijk van de dag zelf. 

De voorbereidingen 
In de aanloop naar de NVM worden vanuit BNL altijd alle inschrijvingen bij BWB en VRB 

gecontroleerd op hun eventuele bekkengegevens. Van oudere koeien betreft die hun eigen metingen 

en de fokwaarden bekkenhoogte en bekkenbreedte. Van jongere dieren kijken we of die informatie 

beschikbaar is van de moeder, waar mogelijk aangevuld met de fokwaarden van de vader. 

Net als vorig jaar kwam uit de grote lijst met aanmeldingen een hele mooie lijst met fraaie 

bekkenmaten en gunstige fokwaarden. De (verwachte) bekkenmaten zijn het 1e criterium voor de 

selectie. Voor de bekkenmaten rekenen we altijd de verwachte bekkenmaat door op 60 maanden. 

Die rekentool is ook te vinden op Vleesveenet.nl. Dit leverde bij beide rassen een flink aantal dieren 

op met een (verwachte) bekkenhoogte groter dan 21 cm, waarvan diverse groter dan 22 cm en zelfs 

dieren richting de 23,5 cm ! Een klein aantal dieren betrof daadwerkelijk gemeten koeien; het gros 

was afstammeling van een gemeten koe. Na de bekkenmaten worden de fokwaarden voor 

bekkenhoogte en -breedte toegevoegd aan de lijst voor de selectie. Hierbij is de fokwaarde Hoogte 

de belangrijkste, omdat de bekkenhoogte het meest van invloed is op het natuurlijk kunnen afkalven. 

Hierdoor vielen enkele dieren af, omdat ze een negatieve fokwaarde hadden, maar er bleef een zeer 

ruime lijst over. Tot slot is gekeken naar de fokwaarden van de vaders van de afstammelingen en 

eventueel bekende informatie over natuurlijk afkalven.  Dieren van een vader met sterk negatief 

fokwaarde vielen nog af voor de selectie.  Eindresultaat: voor beide rassen een lijst op trots op te 

zijn! Voor VRB stonden er 15 dieren op waaruit deelnemers voor de BNL-rubriek geselecteerd 

konden worden; voor BWB waren dit er 8 die gevraagd konden worden om deel te nemen aan de 

demogroep. 

      

Daags voor de NVM werd de stand opgebouwd in de IJsselhallen. Tevens werden de plekken van de 

individuele dieren voorzien van zogenaamde BNL-rozetten. 

BNL rubriek VRB  
Helaas bleken er veel afmeldingen, waardoor er uiteindelijk 7 dieren in de BNL rubriek stonden. De 

rubriek werd van commentaar voorzien door Adri van Gent. Twee dieren sprongen er uit qua 

kengetallen én natuurlijk afkalven.  

Als eerste was dit Olijfje 3 v/h Graafschap van Jurrien de Graaf, 

een natuurlijk geboren dier, speciaal gefokt voor het doel 

natuurlijk afkalven. Olijfje 3 is een Dario dochter (fokwaarden H 

+0,53, B -0,02; stier van de stieradvieskaart) uit een zeer ruime 

moeder Beatrix v/h Graafschap (bekkenmaten 23,0 x 18,0 cm) 

met fokwaarden H +0,44 en B -0,66.  

  

https://vleesveenet.nl/node/492400
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Het tweede dier dat er uit sprong was Van Volenbeek Gonda 11 van Bert van Abeelen, gefokt door 

Evert Roozendaal. De bekkenmaten van Gonda 11 zijn 22,5 x 18,5 cm met positieve fokwaarden H 

+0,92 en B +0,28. Gonda’s 2e natuurlijk geboren kalf Gonbertha was ook aanwezig en bleek de 

“winnende mini”. 

       

De BNL-wisselbeker werd toegekend aan Gonda 11. Deze beker is door Bert doorgegeven aan Evert 

Roozendaal. Gonda 11 werd aan het eind van de middag uitgeroepen tot nationaal kampioen 2019. 

Zeer bijzonder dat voor het tweede jaar op rij de ‘BNL-kampioen’ tevens nationaal kampioen wordt!  

BNL demogroep BWB  
Ook bij BWB waren om allerlei redenen niet alle aanmeldingen aanwezig. Hier werden uiteindelijk 5 

dieren geselecteerd voor de BNL-demogroep. Dit waren allemaal afstammelingen van ruim gemeten 

koeien met positieve fokwaarden bekkenmaten. De demogroep werd van commentaar voorzien 

door Saskia Scheer, projectleider BNL en Eric van de Poll, jurylid bij BWB. Beiden benadrukten dat er 

ook bij dit ras weer duidelijk te zien was dat topdieren op een keuring ook prima kunnen voldoen 

voor het doel meer natuurlijke geboorten. De twee jongste nationaal kampioenen mannelijk, 

Wijnaldum (-6 mnd) en Warrior (6-12 mnd) liepen mee. Beide stieren zijn gefokt door Ronald 

Wolters. 

 

Stieradvieskaarten 
Geïnteresseerde fokkers konden 

de stieradvieskaarten met 

aanbevolen stieren ter bevordering 

van meer natuurlijke geboorten 

meenemen of er advies over 

krijgen van de foktechnische 

commissie van het stamboek. 


