
 

  

  Trots!  
 
2018 is een jaar om met trots op terug 
te kijken. Als eerste de praktijkdag in 
Utrecht, waar iedereen zeer lovend over 
was. De combinatie van college krijgen 
en dat meteen ’s middags in de praktijk 
kunnen toepassen, was perfect. 

Met opnieuw meer deelnemers en 
gemeten dieren zijn in de zomer nieuwe 
fokwaarden gepubliceerd. De updates 
van de Stieradvieskaarten zullen in 
januari beschikbaar komen. 

De nationale keuringen waren dit jaar 
top! Een zeer ruime keuzemogelijkheid 
qua selectie-opties voor de demo-
groepen en nationaal kampioenen met 
ruime maten en zeer positieve 
fokwaarden. Hulde aan de fokkers! 

 

De uitslag van de evaluatie door de WUR 
van de voortgang tot nu toe kijk ik met 
het volste vertrouwen tegemoet. Ik ben 
trots op alles wat we met inzet en 
deelname van velen hebben bereikt en 
reken erop dat we de ingezette omslag 
de komende jaren kunnen bestendigen. 

Saskia Scheer, projectleider BNL 
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Interessante excursie in Dorst  
 
Een studiegroep Belgisch Witblauw-
fokkers bezocht onlangs de veehouderij 
van Bert van Abeelen in Dorst om hun licht 
op te steken over het fokken op ruimere 
bekkenmaten. Een van hen was BWB-
fokker Arjan van Gorp uit Reusel: “Nu wil 
ik ook de maten van mijn eigen dieren 
weten.”  
 
Over de bekkenmaten van zijn vier Belgisch 
Witblauwe dieren had Van Gorp tot voor 
kort nauwelijks nagedacht. Hij fokt zijn 
dieren met name op vitaliteit en 
drinkvermogen. 
  
Meten is weten  
Toch was het een heel interessante 
bijeenkomst, vond Van Gorp. “Nu ben ik 
nieuwsgierig naar de bekkenmaten van 
mijn eigen koeien. Meten is weten. Als mijn 
eigen dieren al goede maten hebben, wil ik 
daar misschien wel op doorfokken. Je weet 
dat de overheid daar toch naartoe wil.” 
Direct een kanttekening van de fokker uit 
Reusel: “Zolang het maar niet ten koste 
gaat van de vitaliteit van het kalf.” 
  
 
 
 

Natuurlijk afkalven  
Het verruimen van de bekkenmaten 
van BWB en VRB is de opstap naar 
meer natuurlijke geboorten bij deze 
rassen. Dat is voor de fokker uit Reusel 
nu echt nog een brug te ver. “Bert had 
hierover wel een geruststellend en 
goed verhaal. Natuurlijk afkalven kan 
ook goed verlopen waarbij bespierde 
kalveren geboren worden die ook 
economisch rendement opleveren. Van 
Abeelen gaf aan dat je snel merkt 
wanneer natuurlijk afkalven niet lukt. 
Dan kun je alsnog de dierenarts 
inschakelen. Toch durf ik het risico nog 
niet te nemen, bang dat het mis gaat bij 
de geboorte. Ik denk dat meer fokkers 
zo denken.”  
Lees verder op onze website 
www.vleesveenet.nl 
 

 
De dieren van Arjan van Gorp. Eigen foto 

 

  We behalen mooie resultaten!  

  Belgisch Witblauw 
kampioenschap  
 
De BWB nationale keuring afgelopen 
oktober in Hoornaar was een succes 
vanuit Bewust Natuurlijk Luxe 
perspectief. In de competitie werden 
koeien met ruime bekkens gekroond 
tot kampioen. Ook afstammelingen 
van ruim gemeten koeien scoorden 
goed. Millo van Schaik, eigenaar van 
50 dieren en lid van de foktechnische 
commissie van het BWB stamboek, 
had niet anders verwacht. 
  

 

 

“De critici hebben wéér kunnen zien, dat 
vleesexpressie en ruimere bekkens heel goed 
samengaan. Ik ben ervan overtuigd dat we 
met het doorfokken op ruimere 
bekkenmaten de goede weg inslaan. Het dier 
kan langer meegaan en de maatschappij 
vraagt er om.” 

   
Tommie (V Hazard)         Charlotte (V Idefix) 
Eig:  van Mierlo                Eig: Steenbreker-Gerritsen 
 

 

  

 

 

Ivette vd Jorchrishoeve (geb. 17-10-2013;        
V Tilouis d’Atrive). Bekkenmaten 22 cm hoog 
en 17 cm breed;  fokwaarden bbm: +0,96 cm 
hoogte en +0,43 cm breedte. 

Eig: Hoogeveen 

 

  

 

 



 

 

 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 

Bewust Natuurlijk Luxe  
 W. 
www.bewustnatuurlijkluxe.nl   
Projectleider: Saskia Scheer  
 Twitter: @BewustNLuxe  
Postbus 40, 6700 AA Wageningen 
 Praktijkcoördinator: Bert van 
Abeelen 

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 

  

VRB-kampioene Lativa bewijst:  
 
Tijdens de nationale keuring van Verbeterd 
Roodbont afgelopen oktober in 
Mariënheem werd Lativa 31 nationaal 
kampioene in haar leeftijdscategorie.  
 
Adrie van Gent, jurylid en inspecteur bij 
het Verbeterd Roodbont stamboek vindt 
het bijzonder: “Dit is het bewijs dat 
ruimere bekkenmaten en een luxe 
uitstraling samengaan.” 
 
Van Gent is al heel wat jaren betrokken bij 
het Verbeterd Roodbont-ras. Niet alleen is 
hij inspecteur voor het VRB stamboek, hij 
zit ook in de jury van het nationaal 
kampioenschap. Dat was dit jaar een 
bijzonder jaar, aldus Van Gent.  
 
Kampioen natuurlijk geboren  
Ook de kampioen mannelijk liep mee in de 
BNL-rubriek. Guus van het Veldzicht (V 
Dario) is zelf natuurlijk geboren. Zijn 
moeder Boukje 10 van het Veldzicht heeft 
bekkenmaten 22 x 19,5 cm met zeer 
positieve fokwaarden, +0,71 cm hoogte en 
+1.11 cm breedte. 

Meetseizoen 2018-2019 
 
Het meetseizoen is weer aanstaande. De 
voorbereidingen zijn gestart. U zult weer 
benaderd worden om een afspraak te 
maken op een voor u geschikt moment. 
Het meten zal dit seizoen worden 
uitgevoerd door Bert van Abeelen en 
Henk de Bruijn.  

Het helpt ons als u zichzelf al aanmeldt 
voor het meten. Dit kan via de website. 
Op de homepage van Vleesveenet.nl 
staat de aanmeldlink 

 

Mocht u van het vorig meetbezoek het 
Bedrijfsoverzicht niet hebben ontvangen, 
dan kunt u dat opnieuw opvragen via 
info@bewustnatuurlijkluxe.nl. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Bert van Abeelen. 

  

luxe en ruim bekken gaan samen 

Van Gent: “Dat bewijst wel dat ruimere 
bekkenmaten niet per se ten koste gaat van 
goede bespiering en hoogtemaat van een 
dier.” 
 
Meten blijft nodig 
Overigens hoeft de grootte van een koe ook 
niet iets te zeggen over de bekkenmaten. 
“Voorlopig blijft het inwendig meten nodig”, 
aldus Van Gent. Het jurylid ziet dat er steeds 
meer aandacht is voor natuurlijk afkalven en 
ruimere bekkenmaten. “De kampioene voor 
Lativa had ook al ruime bekkenmaten, of ze 
helemaal voldeed durf ik niet te zeggen. 
Lativa is sowieso de nationaal kampioene 
met de ruimste bekkenmaten ooit.” 

Guus van het Veldzicht (geb. 22-7-2015) 
Eig: Hutten 

 
 
 
Eigenaar van Lativa is Bert van Abeelen. Als 
praktijkcoördinator bij Bewust Natuurlijk 
Luxe heeft hij automatisch oog voor ruimere 
bekkenmaten. “Ik ben erg blij dat Lativa 
nationaal kampioene is geworden binnen 
haar ras. Het is een enorm succes voor ons 
doel: ruimere bekkenmaten ten behoeve van 
meer natuurlijke geboorten bij luxe 
vleesveerassen. Al jaren roep ik dat luxe en 
ruime bekkenmaten heel goed samengaan. 
De winst is daarvoor het bewijs.” 

 
Van Volenbeek Lativa 31 (geb. 8-7-2012;      
V Noek van Vredenburg). Bekkenmaten 22,5 
cm hoog en 18,3 cm breed;  fokwaarden 
bbm: +1,07  cm hoogte en +0,08 cm breedte; 
natuurlijk afgekalfd. Eig: van Abeelen 
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Bewust Natuurlijk Luxe ondersteunt houders van 
Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont in de 
omslag naar meer natuurlijke geboorten. 
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