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Agenda - doelstelling

1. Fokkerij Forum

Ervaringen en instrumenten bespreken 
adhv vragen.

 Waarom doe je aan fokkerij?

 Welke doelen heb je voor ogen met fokkerij?

 Hoe pak je het precies aan? 

(voorbeelden van recente keuzes / 
werkzaamheden )



Vooraf: praktische invulling

 Forum
“Forum (discussie), groep deskundigen die met het publiek discussiëren over 

een bepaalde kwestie”

 Doel: delen van ervaringen
 Geen enkele inbreng is fout.

 … behalve de inbreng die je voor jezelf houdt

 Huishoudelijk: 

Iets te zeggen? Maak dat kenbaar met een 
vinger/hand/pen in de lucht.  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Forum_(discussie)&action=edit&redlink=1


Waarom fokkerij?

Inventarisatie:

Wie is bezig met fokkerij?

Rondvraag:

Waarom? Wat is de motivatie?



Waarom fokkerij?

…omdat het anders fout afloopt. 

Het flopbokken voorbeeld

Rondvraag

 Wie heeft er een gesloten bedrijf?

 Waar kijk je naar als je bokken aankoopt ?

 En waar let je op als je KI rietjes aankoopt?

 Wie kijkt vooral naar de prestatie van de 
bokmoeder?



Waarom fokkerij? het flopbokken voorbeeld

Inventarisatie: Wie wil deze geit als bokmoeder?



Wie heeft zo’n bok op zijn eigen 

bedrijf? 
??? Hoeveel nakomelingen  ???



Waarom fokkerij? het flopbokken voorbeeld



Waarom fokkerij?



Overzicht van flopbokken onderzoek:
bok geboortedatum Status Selectie index Aantal nakomelingen

a 2-2-2009 -3 168

b 17-2-2009 -41 114

c 4-3-2009 -40 25

d 4-3-2009 -20 41

e 4-3-2009 -14 46

f 14-12-2009 Dood -34 172

g 14-12-2009 -23 254

h 2-4-2010 -28 16

i 10-4-2010 Dood -36 32

j 2-5-2010 Dood -34 25

k 9-1-2011 -22 92

l 1-2-2011 -33 67

m 13-2-2011 -57 58

n 6-3-2011 -27 38

o 1-5-2011 -62 47

p 11-1-2012 -20 7

q 16-2-2012 -44 3

r 17-2-2012 -23 52

s 28-9-2012 -31 7

632



Fokdoelen 

Inventarisatie in de zaal

 Wat zijn jullie fokdoelen?



Fokdoelen: Duurzaamheid 

 Breed en abstract begrip

 Kern:
Dat iets langer mee gaat, er op den duur 
nog is

 Waarom duurzaamheid?

Concreet maken: Levensduur.



Fokdoel: levensduur 

Wat is de gemiddelde leeftijd van 

melkgeiten in Nederland?

 Bedrijfsvergelijking: 3,05 jaar

 Agrobase: 3,03 jaar



Fokdoel: levensduur

Inventarisatie: 

Wie kijkt er naar de gemiddelde 

leeftijd in Egam?



Fokdoel: levensduur

Lijsten -> diergegevens -> Overzicht diertelling



Fokdoel: levensduur

En dan? 

 Doel stellen!

 Uitval minimaliseren

 niet meer vervangen dan nodig

 Monitoren afvoer



Praktische uitvoering

Rondvraag

 Hoe werkt fokkerij op jouw bedrijf? Hoe pak je 
het aan?

 Volgens welk vooropgezet plan ga je zorgen 
voor nakomelingen?

 Voorbeeld van recente keuzes/acties?



Praktische uitvoering

 Hoe organiseer je dekkingen in de stal

1 bok of meer per groep?



Praktische uitvoering

Dekplan Van Zon, Alphen



Praktische uitvoering

Naamlijnen Van Zon, Alphen

Links staan de topdieren, rechts staan de mindere



Praktische uitvoering: aAa matching



Praktische uitvoering:

FW lijsten SI



Praktische uitvoering:

FW lijsten Kg Melk +PS



Tot slot:

Op de fokkerij agenda komende weken:

- Nieuwe fokwaarden

- Verkoop Franse rietjes

- Verkoop GKN rietjes


