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Goed bezochte regiobijeenkomsten 
In juli en augustus zijn de regiobijeenkomsten goed bezocht. De aftrap was op de Jacobushoeve in 

Dorst. Bert van Abeelen vertelde over zijn fokbeleid dat in het teken staat van het fokken van de 

economische koe en streven naar natuurlijk afkalven. Het kijken of een koe natuurlijk kan afkalven is 

iets dat met de paplepel is ingegoten, dus een vanzelfsprekendheid voor Bert. Ook om er met de 

stierkeuzes rekening  mee te houden. Dat betekent niet dat er een garantie op natuurlijke geboortes 

is. Vorig jaar  bijvoorbeeld geen enkele. Gelukkig zijn ze er dit jaar al wel, natuurlijk geboren kalveren. 

   

Vader van een aantal natuurlijk geboren kalveren is de eigen fokstier Gontinus. Deze stier komt uit de 

ruime bekken lijn met Gonda 1 (bekken 23 x 20 cm met fokwaarden +0,84 en +0,62 voor hoogte en 

breedte) en Gonda 11 (bekken 22,75 x16,5 cm met fokwaarden +0,82 en +0,31). Doordat Gonda 11 

bewust gedekt is met Gertinus (fokwaarden +0,45 en +0,85) heeft Gontinus verwachte fokwaarden 

van +0,64 en +0,58. Zeer goed dus. Of de fokwaarden ook daadwerkelijk zo uitkomen, zal pas over 

enkele jaren bekend worden, als de bekkenmaten van de dochters bekend zijn. 

     

 

Half augustus waren we welkom in Dronten, waar Aalt van de Bunt en Lisette van Es hun stallen voor 

belangstellenden openstelden. Aalt vertelde over de twee takken die zijn bedrijf kent: melken en 

afmesten. Zijn 70 melk- en kalfkoeien geven gemiddeld 6000-6500 l met 4,50 vet en 3,70 eiwit. Hij 

heeft veel natuurlijke geboorten. Hij fokt daar niet gericht op; het fokdoel is rode luxe met melk. “De 

mooiere (dikbil-) dieren hou je aan.”  De ca. 100 stuks afmesten zijn voornamelijk aangekochte BWB-

dieren.  
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Aalt doet alle natuurlijke geboortes zelf en geeft alle koeien een kans om natuurlijk af te kalven.  
Zijn criteria hiervoor zijn: 

0. Hoofdfactor is RUSTIG BLIJVEN!  
1. Koe moet vlot persen 
2. Voelen: wat voor nek zit er op + de breedte van de schouders 

a. “Is ’t een dikkerd of een gewoon kalf? Die gewone kan altijd natuurlijk.” 
b. Als ’t niet kan, meteen de verloskundige bellen, want die doet er 1-1,5 uur over. 
c. Belangrijk om de koe in de benen te houden; de koe moet niet op het kalf gaan 

persen. 
3. Pootjes trekken + neusje zien, kalf moet niet terug schieten. Met 1 persoon, nooit 2. 
4. De krik als hulpmiddel om rustig ruimte te creëren 
5. Kop eruit => kantelen 

a. “Als een wokkel komt ‘ie er uit; schuin heeft ‘ie meer ruimte”. 
6. Als het kalf over de longen is, krik los. 

a. Dan kan het best een poos zitten 
7. Eventueel nog iets verder helpen na een paar minuten. 

  
Gevraagd naar zijn ervaring met het selecteren op draagtijd, gaf Aalt aan dat hij daar vroeger wel naar 
keek, maar de ervaring had dat een korte draagtijd niet altijd een licht kalf gaf. Het feit of een stier zelf 
natuurlijk geboren is, is voor Aalt geen criterium. Als tip gaf Aalt nog mee “Mocht ’t mis gaan, kies voor 
de koe!” 
 

   
 
Na de uitleg over de stierenkaart werd nog een rondje door de stal gedaan. Hier werd onder andere 
stil gestaan bij een natuurlijk geboren kalf uit de “vlek-kop-koe”, dat als “iel MRIJ kalf, dat niks leek” er 
nu toch goed ingegroeid is. Onder de deelnemers werd opgemerkt dat er zat zulke kalveren met de 
keizersnee geboren worden, waarop gereageerd werd met “Dat komt omdat niemand het überhaupt 
probeert!”.  Wat door velen beaamd werd. We hebben nog wat te doen! 
 
 
Het tweede bedrijf in Dronten waar we welkom waren, was Jandlis van Lisette van Es en Jack Renken. 
Het bedrijf kent verschillende takken, kippen, zomerbloemen en sinds enkele jaren ook vleesvee en 
huisverkoop van vlees. In de lichte nieuwbouw potstal lopen VRB- en BWB dieren. Buiten lopen de 
dieren rondom de percelen met de snij-/besheester Hypericum, die in deze periode volop geoogst en 
gebost wordt. Een mooi bedrijfsfilmpje liet zien hoe dat in zijn werk gaat, met de zelfgebouwde 
sorteermachine van Jack. 
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Afgelopen jaar zijn voor het eerst de bekkenmaten van de koeien gemeten en de fokwaarden 
berekend door CRV. Hier zitten een paar hele mooie beloftes in qua fokwaarden, maar ook qua 
inschatting van de groei van de bekkens. Dit kan ingeschat worden met de rekentool, die voor BNL 
gemaakt is door AEU (CRV). Deze is voor iedereen te vinden op de homepage van  Vleesveenet.nl.   
 
 

   
 
 
 
De veestapel is begonnen met Mara, een prachtige VRB-koe, en inmiddels flink gegroeid. “Een uit de 
hand gelopen hobby.” Volgens Lisette. De ambitie is om de groei voort te zetten en daarbij te streven 
naar het vermogen van de koeien om natuurlijk af te kalven. Qua fokbeleid en natuurlijk afkalven is 
Lisette “nog in de leer bij Aalt. Van zo’n bak met ervaring kun je alleen maar heel veel leren.” Dit jaar 
waren de eerste natuurlijke geboortes in de nieuwe stal. Zo heeft Bergje 14, met bekkenmaten 20 x 18 
cm, voor de 3e keer natuurlijk gekalfd. Moeder en dochter vaarskalf Tara zullen ook op de NVM te 
bewonderen zijn. 
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Stierenkaart Aanbevolen Stieren 2017 
Samen met de foktechnische commissies van de stamboeken zijn stierenkaarten Aanbevolen stieren 

2017 opgesteld. Hierop staan stieren die gunstig kunnen zijn voor het fokken richting meer natuurlijke 

geboorten. Hierbij is gekeken naar de fokwaarden voor bekkenmaten, maar ook geboortegemak-

indexen. Bij elke stier is door de foktechnische commissies een toelichting geschreven in het 

stierenboekje. 

 

Voor individueel stieradvies kunt u contact opnemen met de foktechnische commissies of de praktijk- 

coördinator van BNL, Bert van Abeelen. 

Aankomende activiteiten 
Het komende periode zijn diverse activiteiten gepland. 

Oktober 2017 NVM 2017. 
In de BNL-rubriek keurt het VRB stamboek ruim gemeten en 
natuurlijk afkalvende koeien aan de hand van het nieuwe fokdoel. 
Bij BWB is er een demogroep met ruim gemeten koeien. 

November 2017 Regiobijeenkomsten in oost en west. 
Mogelijkheid om weer enkele interessante bedrijven te bezoeken. 
Houd de website in de gaten voor de data en locaties. 

December 2017 Start meetseizoen . 
Aanmelden voor deze, 
waarschijnlijk laatste 
gesubsidieerde, ronde kan  
via VleesveeNET.nl 

Januari-februari 
2018 

Praktijkdag Natuurlijk afkalven i.s.m. Faculteit Diergeneeskunde Utrecht 
Een combinatie van theorie- en praktijkcursus. 

 


