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Van crisis naar cursus 

 

De huidige Corona-crisis heeft ook zijn weerslag gehad op onze vereniging. 

Ook wij hebben enkele zaken moeten uitstellen, gelukkig zijn er dankzij de 

huidige versoepelingen ook aardig wat punten, waarbij we op korte termijn 
spijkers met koppen kunnen slaan.  

Een heuse stroomversnelling die in de (nabije) toekomst voor ons als 
liefhebbers, fokkers en houders van Verbeterd Roodbonte dieren zeker zijn 

vruchten kan gaan afwerpen.  
 

Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen is onze vereniging een inspecteur 
rijker: een aanwinst voor onze (kleine) stamboekvereniging!   

Onze jaarlijkse uniformeringsdag (een dagdeel waarbij onze foktechnische 
commissieleden samen met ons bestuursleden de Verbeterd Roodbonte-

fokkerij extra onder de loep nemen en lopende zaken zoals KI-stieren, lineaire 
scoring evalueren en, indien nodig, samen een actieplan opstellen. 

 
Een van de nieuwe ‘uitdagingen’ van afgelopen editie, was toch wel de 

interesse in het lineair laten scoren van de (fok)dieren.  

Een toegevoegde waarde aan de fokkerij om voor toekomstige fokkers vast te 
leggen welke sterkte/zwakke punten uw dieren hebben.  

En na te kunnen gaan welke zijn/haar voorouders wellicht hadden.  
U kunt natuurlijk ook altijd uw Verbeterd Roodbont collega-fokker op zijn 

blauwe ogen geloven.  
 

Tevens rijst de vraag bij veel leden of er naast de BNL-fokwaarden óók 
fokwaarden voor andere raskenmerken zoals ontwikkeling, bespiering, 

beenwerk of type fokwaarden berekend kunnen worden.  
Het antwoord is: JA!  

Mits… voldoende fokkers hun dieren lineair laten scoren.  
 

Om ‘het oog van de Meester’ toch door één en dezelfde bril te kunnen bekijken 
hebben onze inspecteurs Corné van de Ven en Evert Rozendaal hun skills 

opnieuw ‘geijkt’. 

Met behulp van Foktechnisch commissie voorzitter Jurrien de Graaf is hun 
methodiek compleet gefinetuned en nauw op elkander en onze raskenmerken 

afgestemd.  
Kortom; onze inspecteurs zijn klaar om de boer op te gaan! 
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