
KI Samen spreekt duidelijke taal in nieuwe Nederlandse fokkerijkoers witblauw

(H)eerlijk helder

Het meten van het bin-
nenbekken bij ki-stieren 

neemt bij de nieuw inge-
slagen fokkerijkoers ‘afkalf-
gemak’ van het Nederlands 
Belgisch-witblauwstamboek 
een belangrijke plaats in.
Van de vijf ki-stations die wit-
blauwe stieren in hun portfo-
lio hebben, gaan drie centra 
hun stieren niet of wellicht 
niet meten. Dat is de uit-
komst na afloop van de ‘stier-
advies-plus’-vergadering van 
de stamboekafdeling Cen-
traal en Limburg te Liessel. 

Wel of niet publiceren
‘CRV kent de politieke en 
maatschappelijke signalen in 
de Nederlandse markt’, gaf 
Simon Noppen de vergade-
ring mee. De productmana-
ger witblauwras van de Ne-
derlands-Vlaamse coöperatie 
maakte kenbaar dat op vraag 
van het stamboek de binnen-
bekkenmaten van alle BBG- 
stieren zijn opgetekend. Nop-
pen: ‘De productiegroep BBG 
gaat de gegevens niet zelf pu-
bliceren maar overmaken aan 
het Nederlandse stamboek. 
Dat beslist autonoom wat het 
met de cijfers doet.’ 
Op de vraag of dan het natio-
naal stamboek de BBG-cijfers 
gaat publiceren, antwoordde 
de nationaal stamboekvoor-
zitter Jan van de Wiel in een 
eerste reactie dat het dat niet 
gaat doen. ‘Puur fenotypi-
sche waarden zetten geen zo-
den aan de dijk,’ aldus Van de 
Wiel. ‘Het delen van de meet-

gegevens van de stieren is ris-
kant en schept mogelijk val- 
se verwachtingen. De stuur-
groep heeft besloten om uit 
voorzorgsprincipe enkel met 
fokwaarden te werken waar-
bij de metingen van stieren 
én koeien de basis gaan vor-
men. Wat we de komende tijd 
gaan doen, heeft niemand ons 
voorgedaan.’ 
Om een hoge betrouwbaar-
heid van de fokwaarden te 
realiseren, zullen de metin-
gen uit Nederland en uit Bel-
gië worden samengevoegd. 
Jan van de Wiel:  ‘De eerste 
resultaten worden verwacht 
in 2016.’ 

Na een discussiemoment met 
de aanwezigen, die stelden 
nu al wel aan de slag te willen 
met de ruwe gegevens, gaf de 
voorzitter aan het voorgeno-
men besluit opnieuw ter dis-
cussie te stellen in de stuur-
groep. 
 
Troebel water
‘We worden in een richting 
geduwd die eigenlijk nie-
mand wil’, aldus Ko den Ha-
mer, die ki Génétique Avenir 
Belgimex (GAB) vertegen-
woordigde. ‘We zullen wel 
een beetje moeten meewer-
ken, al zal het niet van harte 
gaan. Maar bij ons is er offici-
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eel nog geen enkele vraag 
vanuit het Nederlands stam-
boek binnengekomen. Wel-
licht dat we bepaalde stieren, 
die bijvoorbeeld een korte 
draagtijd en lichte kalveren 
vererven, zouden kunnen 
gaan meten, maar zeker niet 
alle stieren. De Nederlandse 
markt stelt immers weinig 
voor voor onze organisatie.’
Antoon van Kessel van ProPos 
KI-service, die het Belgische 
private ki-station BBCI verte-
genwoordigt, was kort: ‘Ik be-
twijfel dat BBCI aan binnen-
bekkenmetingen gaat doen. 
De eigenaren hebben een an-
dere fokkerijvisie.’ 
Voor Benoit Cassart, eigenaar 
van ki Fabroca, vormt de 
nieuwe fokkerijkoers zonder 
keizersnede een probleem 
met betrekking tot het be-
houd van de karakteristieken 
van het ras. Cassart refereer-
de hierbij aan de mindere 
vleeskwaliteiten van het ras 
in het Verenigd Koninkrijk. 
‘Ik ben pessimistisch.’ 
Gerard Schepens represen-
teerde KI Samen. ‘Wat je als 
ki ervan vindt, is in deze niet 
belangrijk. Belangrijk is dat 
het ras vooruit wordt gehol-
pen. Wij hebben enkele jaren 
geleden met ons 3M-program-
ma ingezet op maat, massa en 
mobiliteit. Nu doet iedereen 
het. Er moet nu een nieuwe 
stap gezet worden.’ 
De ki-organisatie uit Gras-
hoek heeft inmiddels een 
dubbele afspraak gemaakt 
met het stamboek. Van de 
jonge productiestieren zijn  
de binnenbekkenmaten ge-
meten en ook al gepubliceerd. 
En er is ook de afspraak  
dat voortaan alleen stieren in 
productie worden genomen 
waarvan de binnenbekken-
maten bekend zijn. Schepens: 
‘Wie meet, die weet. Of het 
wat gaat opleveren, dat zal de 
komende tijd uitwijzen.’ l
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