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  ADVIES KAART AANBEVOLEN STIEREN  08/2022

•Brasero Du Moligna •Cactus Du Moligna •Cadeau De La Beole •Desir De Nechin •Dodou De St. Remacle

•Igor vh Vinkenhof •Nayakou Du Bois Remont •Persan De Petit Rosière •Plombé De Renuamont •Senateur De Mehogne

•Twist De Mianoye •Warrior De Fontena

•Baloo De Valduc
•Cachemire De Dessous La 

Ville

•Golden Bull de Bierwa •Ideale Black Beard PP ET. •Jeroom vh Vinkenhof •Laureaat Ter Reybroeck •Mambo des Peupliers

•Neptune D Yvoir •Nevada van Krakehoeve •Noah Van Het Bareelhof •Revers D'Ochamps •Tango De Renuamont

•Tattoo VD Sijsloberg •Touffu De La Grande Rose •Usinger De La Creuzeur •Vison De Renuamont •Zest Du Circuit

BEWUST NATUURLIJKE LUXE 
Bewust Natuurlijk Luxe ondersteunt houders van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont in de omslag naar meer natuurlijke geboorten. In de 
aanjaagfase 2015-2019 zijn aantoonbaar stappen gemaakt in een gedragsverandering, die zorgt voor de beoogde omslag. LNV ondersteunt de vervolgfase 
die moet zorgen dat de sector zelf na 2023 het BNL fokprogramma voortzet.
Stamboekregistratie en het meten van bekkenmaten van koeien plus de fokwaardenschattingen binnenbekkenhoogte en -breedte zijn de basis om tot meer 
natuurlijke afkalvingen te komen. Hoe meer dochters er gemeten worden, hoe betrouwbaarder de fokwaarden worden en er zal dan ook van steeds meer 
stieren informatie komen. 
MEER INFORMATIE Millo van Schaijk, 06-45108055, foktechnischecommissie@bwb-stamboek.nl; Bert van Abeelen, 06-23928264, praktijkcoördinator BNL;
Saskia Scheer, projectleider BNL, 06-13925546, sscheer@ltonoord.nl

BEKKENMATEN en FOKWAARDEN
Een ruim bekken zorgt voor een grotere kans op natuurlijk afkalven. Boven 20,5 cm 
inwendige bekkenhoogte  en 17,5 cm -breedte neemt de kans hierop toe. 
Bekkenhoogte is meer bepalend dan -breedte. 
Met fokwaarden kunt u gunstige foklijnen selecteren. Een positieve fokwaarde (>0) 
betekent een bekkenmaat vererving die groter is dan het gemiddelde in de 
referentiepopulatie (20,5 cm binnenbekkenhoogte en 17,5 cm -breedte). 

GEBOORTEGEMAK
Indexen ten opzichte van het gemiddeld in de referentiepopulatie BWB.

Geboorteverloop >100 : de kalveren worden makkelijker geboren.
Drachtduur <100 : de kalveren worden na een kortere drachtduur geboren.
Geboortegewicht <100 : de kalveren hebben een lager geboortegewicht.


