
 

 

Workshop Fokkerij en cijfers 
 

19 november 2016 



Even voorstellen 

 

 

 

Wie ben ik? 

 

 



 

 

Bert van Abeelen:  

Fokker VRB 

Pelvimetrist BNL 

Praktijkcoördinator BNL 

 

 



Bekkenmaten meten 

Binnenbekkenhoogte en –breedte in cm’s 

Hoge erfelijkheid  

Stamboekgeregistreerde dieren! 

 

 

 



Fokwaarden bbm hoogte en breedte 

Fokwaardeschattingen door CRV 

 

 

 

  Fokwaarden koeien (per bedrijf) 

 

  Fokwaarden stieren (landelijk) 

 

 



Fokwaarden bbm hoogte en breedte 

Stieren    Koeien 

 

 

 



FW koeien 

























Selectie tbv meer natuurlijke geboorten 

Ruimer bekken 

Hoogte meer bepalend dan breedte 

> 20,5 cm inwendige hoogte: kans op natuurlijke geboorte 

> 17,5 cm inwendige breedte: kans op natuurlijke geboorte 

 

Selecteren op gunstige foklijnen 

   koe en stier gebruiken met hoge fokwaarde 

Referentiepopulatie = 20,5 cm IBH en 17,5 cm IBB 

 



Theorie fokkerij 

Ouders geven de helft van hun fokwaarde door 

 

• stier FW +2,0 cm  + koe -1,0 cm (= 3,0 verschil) 

 

A) => kalf = helft 3,0 = + 1,5 cm vooruitgang in fokwaarde 

     = gebaseerd op genetische aanleg naar verwachting een  

binnenbekkenmaat 1,5 cm groter dan die van de moeder 

 

B) => kalf = (½ x +2,0) + (½ x -1,0) = (+1,0) + (-0,5) = 

     verwachtingswaarde +0,5 cm boven populatiegemiddelde 



Praktijkvoorbeelden: vooruit of achteruit? 

 

 

 

 

 



Praktijkvoorbeelden: vooruit of achteruit? 



Hoe lang duurt fokkerij? 

 

Centimeters 

 

 

 

     * inclusief vaarzen! 

 

Jaren ?? 

 



“Goei werk heeft tijd nodig” 

bij een fokwaarde hoogte van +0,75 cm 

=> 0,36 cm per generatie (3-4 jr)  

=> 16-20 jaar voor +1,9 cm (VRB) 

=> 21-28 jaar voor +2,6 cm (BWB) 

                  

 



Andere selectiecriteria 

Geboortegemak 

Draagtijd 

Geboortegewicht 

 ????? 

Exterieur 

 

 Inteelt 

Erfelijke gebreken 

 

 



Praktijkvragen 

 
 Kan er een stieradvies komen als in het SAP van CRV ? 

 
 Afgelopen jaar klein-verervende stier Talent 2290 Papillons gekruisd met 4 ruime koeien (+21 cm IBH), 

       zeer schraal gevoerd en toch 4x keizersnede ! TELEURSTELLEND ! 

       Wil nu andere stier proberen: Vega du Falgi  

 drachtduur 83 

 geboortegewicht 83 

 op 14 mnd confirmatie 96 

 gewicht 105 

 gestalte 111 

 gewicht-confirmatie 105 

        Heeft iemand ervaringen met deze stier? 

        Kunnen we adviseren? 

 

  



Vragen??? 
 

  



 

Wat waren 

de belangrijkste 

punten? 



Bedankt voor jullie aandacht ! 
 

  


