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   Van de Foktechnische Commissie… 

 

Het viel ons eind juni rauw op het dak, het afscheid van Jaap van de 

foktechnische commissie. Enerzijds omdat wij Jaap erg mogen, anderzijds omdat 

wij in de nieuwe samenstelling (FC) nog niet samen waren geweest om te 

discussiëren over wat ons te doen staat en wat de verwachtingen zijn.  

Een van de redenen van Jaap zijn vertrek was dat hij zich niet kon vinden in de 

“nieuwe” gang van zaken. Ondanks dat dit wel vermeld staat in de reglementen, 

is dit in de praktijk altijd anders gegaan en is daar onderling niet duidelijk over 

gecommuniceerd toen er volgens de “reglementen” werd gehandeld. Helaas zijn 

hier wat steken gevallen die door zowel bestuur als FC ondervangen had kunnen 

worden.  

Na het uitstappen van Jaap zijn wij (Corné, Roel, Theo en Jur, Herman was 

afwezig ivm buikgriep) snel bij elkaar gekomen. Daar hebben wij, na het 

bekijken van de veestapel, in het kort het huishoudelijk reglement doorgenomen 

en besproken. Aan de hand van ons samenkomen hebben wij notulen gemaakt 

en wat korte, en lange termijn actie punten opgesteld. Een aantal van de 

besproken onderwerpen hebben wij een week later met bestuur besproken om 

de “lucht te klaren”. Ook daar zijn weer wat actie punten uit naar voren 

gekomen. Al met al wat hectisch, maar ook leuk, omdat hiermee ook 

vooruitgang wordt geboekt.  

Als FC zijn wij een draaiboek aan het maken, zodat bij overdracht van taken 

duidelijk is wat er besproken is, en wij daarmee ook inzichtelijk hebben hoe de 

hazen lopen. Het bijhouden van deze informatie moet ook voorkomen dat we 

niet tegen dezelfde paal aanlopen als het gaat om bijvoorbeeld onderzoek naar 

de Bulldogfactor. Het doel is zo veel mogelijk te registreren en bij te houden wat 

er onderling besproken wordt, zodat we daar later altijd op terug kunnen vallen.  

Ook zijn wij voornemens (meer) met data te werken aan de hand van de 

inspecties. Aan de hand van die data kunnen wij inzien welke bloedlijnen goed op 

elkaar passen, of er in de populatie vooruitgang wordt geboekt op bijvoorbeeld 

hoogtemaat ten opzichte van rastype en bespiering.  

Tevens willen wij van elk bezoek intern verslag maken. Met name als het om de 

“bijzondere” dieren gaat. Mooie bloedlijnen, luxe dieren, potentiele KI stieren etc.  

Er staat op dit moment een stier in quarantaine. Hier zal op (korte) termijn meer 

informatie over gedeeld worden. Wat ik er nu over kan zeggen is dat het dier uit 

een hele mooie fokkerij komt, zeer beste ouders heeft en veel ras toont. Wij 

vinden het een aanwinst voor de fokkerij.  

Binnenkort willen we er ook op uit om een nakomelingen verslag te maken. 

Daarover later dit jaar nog meer.  
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Afgelopen zaterdag hebben wij een uniformeringsdag georganiseerd voor FC en 

bestuur. Omdat de laatste keer dat dit gedaan is wij nog niet in de foktechnische 

commissie zaten, was het voor ons ook even zoeken hoe dit aan te vliegen. We 

hebben besloten een koe met kalf binnen te zetten, en het koppel buiten te 

beoordelen en deze op volgorde te zetten. De dieren hebben wij eerst aan de 

hand van de foto gekeurd, vervolgens in het land. Voor wat betreft de 

uitslag/volgorde was de uitslag nauwelijks veranderd.  

Dat heeft ons die middag dan ook doen besluiten, met het oog op het missen van 
alle keuringen, een “foto stamboek keuring” te organiseren.  
Roel Toering heeft de voorwaarden als enigszins medegedeeld, maar ik zal ze nu 

nog even verduidelijken.  
Roodbonte dieren vanaf 62% VRB mogen deelnemen. 62.5% staat op bepaalde 

schetsen niet goed vermeld, derhalve dus vanaf 62%. Graag bij de foto het 
levensnummer en de geboortedatum meesturen. Het liefst de schets meesturen. 
Gelieve een foto te maken van de rechterzijde, dus niet van de keizersnede kant. 

Zolang het dier aan deze informatie voldoet, mag het deelnemen aan de 
wedstrijd. Dus ook de zoogstellen! 

 
U kunt uw dieren insturen naar het volgende mail adres: 

jurriendegraaf@gmail.com of per WhatsApp naar 0624228128. U krijgt dan 
bevestiging dat de informatie in goede orde ontvangen is.   
Gelieve uw inzendingen voor 1 oktober 2020 insturen. De jury zal de dieren aan 

de hand van de foto’s beoordelen, waarna de uitslag uiterlijk 1 november bekend 

zal worden gemaakt.  
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