
Stierenkaartnieuws
In april werden voor het bepalen van genoomfokwaarden voor het eerst ook 
koeien meegenomen in de referentiepopulatie. Het gevolg was dat spreiding in 
genoomfokwaarden voor met name levensduur en uiergezondheid nogal groot werd. 
En het gevolg daarvan was dat veel, met name merkerstieren, op die onderdelen en 
daarmee ook in NVI flink overschat werden. In augustus werd deze rekenfout (niets 
meer en niets minder) gecorrigeerd. Gemiddeld genomen leverden de merkerstieren 
deze draai daardoor nogal wat in terwijl ook de rangschikking flink veranderde. Heeft u 
die jonge stieren gebruikt om hun ongekend hoge NVI-niveau, dan is de kans groot dat 
u net de verkeerde stier heeft gebruikt. Bovendien blijkt het verschil met betrouwbare 
fokstieren helemaal niet zo groot. Om teleurstellingen te voorkomen pleit Reproplus 
al langere tijd voor het gebruik van betrouwbare fokstieren, liefst met een iets andere 
bloedvoering zodat de schadelijke gevolgen van inteelt beperkt blijven. Voor de 
bedrijven die echt vastlopen met inteelt is inkruisen met andere rassen wellicht een 
optie. Reproplus beschikt over een prachtig pakket stieren van diverse rassen die de 
tekortkomingen van het eenzijdig fokken op melk kunnen corrigeren. De specialisten 
van Reproplus staan u de komende tijd weer graag terzijde.
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Geachte veehoud(st)er
‘Stamboek pakt regie bij fokwaardeschatting’ 
zo luidt de kop boven het artikel in Veeteelt 
Juli 2018. De nieuwe EU stamboekverordening, 
ingaande 1november 2018, schrijft voor dat 
alleen stamboekleden inspraak hebben in 
fokdoel en fokwaardeschatting. Daarmee is 
de rol van stichting GES komen te vervallen, 
omdat hierin ook stiereneigenaren/importeurs 
konden meepraten en beslissen over 
fokwaardeschatting. ‘Stiereneigenaren hebben 
naast een sectorbelang ook een commercieel 
belang’, aldus Jos Buiting, stamboekmanager 
bij Cooperatie CRV. ‘De EU stelt het belang van 
de leden voorop en daar hoort geen inmenging 
van stiereneigenaren bij’. 

Duidelijk, ware het niet dat juist CRV als 
grootste stiereneigenaar van Nederland sinds 
jaar en dag het stamboek beheert. Een doorn 
in het oog bij de ’rest van de sector’ die CRV 
beticht van oneigenlijk gebruik van data en 
belangenverstrengeling. De afgelopen periode 
is daarom hard gewerkt om dat imago, mede 
onder druk van de nieuwe regelgeving, 
te verbeteren. Tussen CRV commercieel en 
stamboek lijkt een fictieve muur opgetrokken. 
Zo zijn stamboekmedewerkers (inspecteurs 
etc.) weer in dienst van de Coöperatie 
en spermaverkopers van de commerciële 
afdeling. Publicatie van fokwaarden en 
achtergrondinformatie van stieren (stierzoeken) 
verhuist naar de splinternieuwe  Coöperatie-
website. De benodigde erkenning van RVO 
voor o.a. het houden van een stamboek en 
berekenen van fokwaarden is met deze goede 
bedoelingen vast binnen gehengeld.

In de nieuwe opzet worden voortaan dus alleen 
de leden van het stamboek verantwoordelijk 
voor fokdoel en fokwaardeschatting. Die 
verantwoordelijkheid wordt gedragen door 
het hoofdbestuur van de Coöperatie, zijnde 7 
veehouder-leden. Dit hoofdbestuur stelt (aan 
de hand van inspraakrondes van de leden) het 
fokdoel vast en beslist over aanpassingen van 
het fokdoel en/of fokwaardeschatting. Het 
hoofdbestuur laat zich daarbij, naast de eigen 
rekenmeesters van AEU (Animal Evaluation 
Unit), adviseren door een zogenaamde advies-
raad. Deze 8-koppige adviesraad bestaat uit 
een onafhankelijk voorzitter, wederom 2 
stamboekleden/veehouders, 2  wetenschappers 
(Wageningen/Leuven) en 3 externe stieren-
eigenaren/importeurs. 

De EU wil dus geen inmenging van stieren-
eigenaren bij stamboekzaken. Een analyse 
van bovengenoemde constructie toont echter 
aan dat de ’rest van de sector’ nog steeds alle 
reden heeft om te mopperen. Het voltallig 
hoofdbestuur van het stamboek maakt namelijk 
ook deel uit van de raad van commissarissen 
(RvC) van CRV Holding BV. Inderdaad, de grootste 
stiereneigenaar van Nederland. Daarmee is 
de schijn van belangenverstrengeling groter 
dan ooit. Verder maakt een analyse van de 
adviesraad duidelijk dat de invloed van CRV 
ook hier groot is. Immers, kandidaten voor de 
adviesraad worden slechts op voorspraak van 
datzelfde hoofdbestuur uitgenodigd. Bovendien 
heeft de adviesraad alleen een adviserende 
rol en geen beslissingsbevoegdheid. De 
werkelijke invloed van ’de rest van de sector’ 
is daarmee gereduceerd tot nul. Opmerkelijk: 
ten tijde van de jongste indexdraai bleek de 
adviesraad nog helemaal niet geïnstalleerd. 
De fokwaardeschatting van augustus is dus 
eigenlijk zonder invloed en advies van externe 
partijen uitgevoerd door AEU, de technische 
afdeling van CRV. ‘CRV neemt regie bij 
fokwaardeschatting’ was daarom een betere 
kop boven het artikel geweest. Over een breed 
draagvlak gesproken….

. . . De vernieuwde website van Reproplus www.reproplus.nl onlangs is gelanceerd

. . . Het FHRS een volwaardig en onafhankelijk stamboek is

. . . Het inteeltpercentage bij Holstein is opgelopen tot 1,8

. . .  0,5 % inteelt per generatie internationaal als veilig geldt

. . .  De voorbereidingen voor de ‘gehaktballenbeurs’ in december in volle gang zijn

Wist u dat . . .

Team Reproplus

Dat inteelt sinds de intrede van de Genomics-fokkerij een steeds groter probleem wordt is 
bekend. En dat veel veehouders vaak niet meer de kennis en tijd hebben om dit probleem 
te omzeilen is ook een feit. Een paringsprogramma is daarom onmisbaar. Reproplus 
gebruikt daarvoor een zeer voordelig en bovenal praktisch paringsprogramma. Voor 
het invullen van uw paringsprogramma hebben de fokkerij-deskundigen van Reproplus 
alvast een voorselectie van stieren gemaakt. Niet alleen betrouwbare dochtergeteste 
stieren (NVI/TIP) maar ook een aantal interessante merkerstieren (GNVI/TIP). 

Voor zwartbont:
Balisto, Guard, Nirvana, Repairman en Tabasco 
Merkerstieren: Bahrain, Buzz, Cashpoint en Fabulus

Voor roodbont:
Lostau P, Red Mist en Special 
Merkerstieren: Bart en Gonzales

Repro TIP-TOP

Agenda
26 september
‘Kokedei’ Workum
27  september
Agrariche schouw Joure
25 oktober
Friesland keuring Oenkerk
30 oktober t/m 1 november
Landbouwbeurs Hardenberg
7 + 8 december
HHH-show Zwolle
12 t/m 15 december
Landbouwbeurs Leeuwarden

FHRS
De oprichting van het Fries Hollands 
Rundvee-Stamboek in 1983 had ten doel 
instandhouding van het FH-ras. Inmiddels 
is het FHRS een onafhankelijk, volwaardig 
stamboek met erkenning voor registratie 
van alle in Nederland voorkomende 
melk- en vleesrassen, melkcontrole, I & 
R taken en afgifte van exportcertificaten 
etc. Daarnaast kunt u bij het FHRS ook 
terecht voor management-tools en 
mineralenboekhouding. Voor een snelle 
en correcte verwerking van inseminaties 
van FHRS-klanten heeft Reproplus sinds 
kort een koppeling met het FHRS. 
Voor meer info: www.fhrs.nl 


