
 

  

Verwachtingswaarden       
De verwachtingswaarde is de geschatte fokwaarde van  
S-dieren, afgeleid van fokwaarden van verwanten.  
 
Als er nog geen bekkenmaten zijn gemeten, worden voor  
S-koeien en -vaarsjes verwachtingswaarden bbm berekend.  
Als de bekkenmaten wel gemeten zijn, krijgen de koeien  
de fokwaarden voor bekkenhoogte en -breedte. 

                    
Van S-stieren worden fokwaarden berekend vanaf het moment 
dat er dochters gemeten zijn.  
Tot die tijd krijgen ze verwachtingswaarden bbm. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Oktober 2020 Fokwaarden en verwachtingswaarden 
Om te fokken op ruimere bekkens waren tot nu toe de fokwaarden bbm van gemeten 
koeien beschikbaar. Daarbij kon een stier gezocht worden uit de fokwaardenlijst bbm, die 
op www.vleesveenet.nl te vinden is. Ook kon gebruik gemaakt worden van de 
stieradvieskaarten BWB en VRB, waarop de stamboeken aanbevelingen doen voor stieren 
die kunnen bijdragen aan meer natuurlijke geboorten.  
Om al eerder te kunnen selecteren zijn vanaf nu de verwachtingswaarden bbm 
beschikbaar. Deze worden voor S-koeien en -vaarsjes gepresenteerd op het 
Bedrijfsoverzicht Binnenbekkenmaten, dat veehouders ontvangen als ze deelnemen aan 
het bekkenmaten meten. Hiermee kan in een eerder stadium geselecteerd worden met 
welke vaarzen/koeien verder te fokken of welke vaarskalfjes aan te houden.   
 
Een rekenvoorbeeld 

 
 
Verwachtingswaarde = fokwaarde vader + fokwaarde moeder gedeeld door 2. (btbh / 4)                      

 

 Oktober 2020 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

Achter de schermen 
De afgelopen anderhalf jaar is BNL 
niet heel zichtbaar geweest. De 
standaard activiteiten, zoals 
meetseizoenen en demogroepen op 
de nationale keuringen waren er wel 
en leverden mooie resultaten. Maar 
heel veel andere activiteiten vonden 
achter de schermen plaats. 2018 werd 
afgesloten met de positieve evaluatie 
over het bereikte draagvlak. 2019 
stond grotendeels in het teken van het 
plan maken voor fase 2 “Van 
bewustwording naar doen”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En toen werd het 2020, dat ‘gewoon’ 
startte met het meetseizoen, maar 
waar corona vanaf maart behoorlijk 
roet in het eten gooide. Afgelopen 
periode waren de activiteiten nog 
steeds grotendeels achter de 
schermen, maar daar komt vanaf nu 
verandering in. De bedachte  
bijeenkomsten op bedrijven zullen we 
waarschijnlijk anders moeten gaan 
inrichten. Hoe? Dat hoort u 
binnenkort!  
 
Saskia Scheer, projectleider BNL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNL Fase 2 2019-2023     Foto Teun Voets: natuurlijk geboren kalf 

Categorieën Bedrijfsoverzicht Binnenbekkenmaten 

1 Gemeten S-koeien met fokwaarden 

2 Niet gemeten S-koeien en -vaarzen met verwachtingswaarden 

3 Gemeten dieren zonder fokwaarden: C-koeien of stieren. 

             

http://www.vleesveenet.nl/


 

Bewust Natuurlijk Luxe   W. www.bewustnatuurlijkluxe.nl   
Projectleider: Saskia Scheer  Twitter: @BewustNLuxe  
Postbus 40, 6700 AA Wageningen  Praktijkcoördinator: Bert van Abeelen 
T. 088 888 66 77    T. 06 – 239 282 64 
E. info@bewustnatuurlijkluxe.nl                      E. bertvanabeelen@planet.nl 
 
 

 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 

    

Natuurlijke geboortes 2020 

 
15-9-20 stierkalf, 51 kg, 286 dgn dd 
V Bob vd Plashoeve VW +0,72 +0,03 
M (Adajio de Bray) FW +0,38 +0,60 
 
 

 
20-2-20 kalf, 46 kg, supervlot geboren 
V Gertinus Volenbeek FW +0,62 +0,90 
MV Dario v Pesaken FW +0,70 -0,01 
 
 
 

Meetseizoen 2020-2021 
 
De BNL meetseizoenen krijgen een 
strakkere planning. Ze lopen vanaf nu 
van 1 december tot 1 maart. 

Op verzoek van veel fokkers start én 
eindigt het meten dus eerder. 
Daardoor kunnen de fokwaarden bbm 
ook eerder beschikbaar komen: in 
april, zodat ze meteen gebruikt 
kunnen worden in de stierkeuze voor 
de volgende generatie. 

Komende maand worden de nieuwe 
meettarieven vastgesteld. Hierin 
zullen ook organisatiekosten moeten 
worden verwerkt, omdat die niet meer 
volledig door subsidie gedragen 
worden, zoals in fase 1 wel het geval 
was.  

Leden van het VRB-stamboek  
worden benaderd door het stamboek 
zelf met de vraag of zij gebruik willen 
maken van de ledenactie: de eerste 
10 metingen bij stamboek-dieren 
worden betaald door het stamboek. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
11-3-20 vaarskalf, 35 kg, 272 dgn dd 
V Senco v Maris VW +0,03 +0,11 
M (Palpitant de Croix-Dames)  
 

 
15-3-20 vaarskalf, 285 dgn dd 
V Martinus Voorpool VW +0,25 +0,94 
M (Egon 5 AZ) FW +0,46 +0,64 
 
 

 

Resultaten 2019 
 
Successen op keuringen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
21-7-20 vaarskalf, 290 dgn dd 
V Silvester FW +0,37 -0,03 
M (Tinus) FW +0,50 +0,51 
 

 
6-8-20 vaarskalf, zeer vlot geboren 
V Us Heit v Knedo FW +1,01 -0,16 
M (Teunis 67 vKnedo) FW +0,31 -0,12 
 

 

Fotozijde stieradvieskaart BWB 

 

Bewust Natuurlijk Luxe ondersteunt houders van 

Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont in de 

omslag naar meer natuurlijke geboorten.  
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