10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur Welkom
Carrousel ronde 1
Carrousel ronde 2
12.30 uur Lunch
Carrousel ronde 3
Carrousel ronde 4
15.30 uur Afsluiting

Uitnodiging
Regiobijeenkomsten “Fokkerij”
Data en locaties

Het Belgisch Witblauw Stamboek, het
Stamboek Verbeterd Roodbont, LTO
Nederland en de projectpartners van
“Bewust Natuurlijk Luxe”
nodigen u van harte uit voor de
regiobijeenkomsten met als thema
“Fokkerij”. In de periode van juli september bent u welkom op diverse
VRB- en BWB-bedrijven in Nederland.

Programma
Het programma staat in het teken
van Fokkerij: wat zegt een
fokwaarde, met welke stieren en
koeien zet je echt stappen richting
meer natuurlijke geboorten en hoe
gaan collega veehouders hier mee
om?
 BNL in samenwerking met de
stamboeken: toelichting op
fokkerij, gebruik fokwaarden en
aanbevolen stieren per ras
 Natuurlijke geboorten in de
praktijk: het gastbedrijf vertelt over
het beleid en de ervaringen met
natuurlijke geboorten. Tijdens de
rondgang over het bedrijf staan we
stil bij specifieke dieren.
 Aansluitend is er een heerlijke
barbecue op eigen kosten.

Zaterdag 22 juli 2017
VRB-bedrijf Bert van Abeelen
Jacobushoeve
Steenovensebaan 29
4849 RD Dorst

Zaterdag 19 augustus 2017
VRB- en BWB-bedrijf
Aalt van de Bunt
Wisentweg 22
8251 PC Dronten
Aansluitend VRB- en BWB-bedrijf
Jack Renken en Lisette van Es
Hondweg 16, 8251 RB Dronten.

Aanmelden is verplicht
Meld u uiterlijk vier dagen voor de
regiobijeenkomst aan via
www.vleesveenet.nl of via
088 888 66 77.

Barbecue en kosten
Aan de regiobijeenkomst zelf zitten geen
kosten verbonden.
De kosten voor de barbecue zijn 20 euro p.p.,
ter plekke contact af te rekenen
Op het aanmeldformulier geeft u aan of u mee
wilt barbecueën. Vanwege de organisatie kunt u
alleen deelnemen na aanmelding.

September, exacte datum volgt nog
VRB-bedrijf
Freddy Bomers
Misteweg 197
7109 BA Winterswijk Miste
Aansluitend BWB- bedrijf
Ronald Wolters
Drabbelweg 2, 7137 HH Lievelde.
Houd de website in de gaten voor de
definitieve datum!

Starttijd is altijd 13.00 uur.
Zie ook de achterzijde voor meer
informatie over de bedrijven.

Meer informatie
Voor meer informatie over de
regiobijeenkomsten kunt u terecht bij
Bert van Abeelen, praktijkcoordinator van
Bewust Natuurlijk Luxe: 06- 23928264.

VRB-bedrijf
Van Abeelen

VRB- en BWB-bedrijf
Van de Bunt

VRB- en BWB-bedrijf
Renken - van Es

Bert van Abeelen in Dorst is al lange tijd gericht
bezig met natuurlijke geboorten en het fokken
van de economische koe. Niet voor niets is Bert
ambassadeur van Bewust Natuurlijk Luxe.

Aalt van de Bunt heeft een gemengd bedrijf:
hij melkt en fokt met vleesvee-rassen. Zijn
veestapel kent dus zowel melktypische als luxe
dikbilkoeien. Hij koopt ook mestkoeien aan.

Jack Renken en Lisette van Es in Dronten
hebben een prachtige nieuwbouwstal.

Dit jaar heeft hij al meerdere natuurlijke
geboren kalveren mogen noteren.
Twee daarvan zijn gefokt met de eigengefokte
stier Gontinus, een kleinzoon van de ruimste
koe op het bedrijf. Deze Gonda 1 heeft
binnenbekkenmaten van 23 cm hoog x en 20 cm
breed met fokwaarden van +0,84 en +0,62 voor
hoogte en breedte.

Het bedrijfsoverzicht Binnenbekkenmaten
vermeldt 24 koeien met een bekkenhoogte van
20,5 tot 23 cm, waarvan het merendeel een
fokwaarde-hoogte van +0,4 tot +1,21 heeft!
Gigant van Vredenburg levert hier als vader van
de meer melktypische dieren een grote
bijdrage aan. Van de stier Patamon van Knedo
zijn er diverse mooie luxe nakomelingen. Coba
23 is een voorbeeld van zo’n superluxe koe Zij is
met natuurlijk geboren kalf te bewonderen. Er
staan diverse koeien op de nominatie om
gemeten te worden, onder andere van Imperial
de L’Ecluse .

In het kader van meer natuurlijke geboorten
zijn er onder andere de jonge dieren Karma
(VRB) en Corry (BWB) met veelbelovende
fokwaarden voor binnenbekkenmaten
(0,93 en 0,89 resp. 1,04 en 1,59). Van beide
koeien zal het bekken uitgroeien naar zo’n 22
cm hoogte. Ook is de natuurlijk afkalvende
Bergje 14 met kalf te bewonderen.

