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Een fokdoel: hoe kom je er toe?

Kijk om de markt 

wat wil je klant, wat wil de maatschappij.

Visie

Hoe vertaal je voorgaande naar een ambitie of visie.

Fokdoel

Vertaal die ambitie in een concreet doel, zijnde een 
fokdoel. Kortom, welk dier heb je nodig om de ambitie 

na te streven.

Een dier dat een makkelijke opfok 
kent, een hoge dagelijkse groei heeft, 

een eerste kalf op 24 maanden, 
en weer vlot drachtig wordt.

Een fokdoel: welke middelen leiden er toe?

Op populatieniveau zijn er een aantal mogelijkheden.

• Fokwaarden helpen om te selecteren

• Op basis van fokwaardeschatting kan je genetische trends 
afleiden. Die geven aan welke richting je genetisch gezien 
met een kenmerk uitgaat

Op bedrijfsniveau is het een andere verhaal. 

• Steeds beginnen met het vastleggen van een bedrijfseigen 
fokdoel en er aan vasthouden (dus geen impuls aankopen).

• Op basis van dat fokdoel selecteer je je eigen stieren. En dan 
juist kruisen.



Groei is 
de motor 

op het bedrijf!

Arbeidsinkomen 2014

(Bedrijfseconomische boekhouding Boerenbond)

25% beste 25% zwakste

Tot. Opbrengst 3100 2068

Tot. Kosten 2496 2037

Saldo 1423 630

Arbeidsinkomen 603 31

Arbeidsinkomen 2013

(studie Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee)
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(Boerenbond)

25% beste 25% zwakste

Sterfte – 250 kg. 0,9 4,6

Groei per dag 737 591

Voederconversie 3,5 3,8

Krachtvoergebruik 2628 1971

50% beste 50% zwakste

Sterfte jongvee 9,35% 14,31%

Groei/dag stieren 974 920

Jaargroei per 

zoogkoe (kg/jaar)

604 553

Managen van een veestapel

Gezondheid VruchtbaarheidVoeding Vleesaanzet

Genetica



Fokwaarden?

Wie gebruikt ze 
in het managen 

van de veestapel?

Fokwaarden = inzicht in genetica

Alles wat geregistreerd kan worden in een veestapel, 

kan resulteren in een fokwaarde.

Waar maak je dan het verschil?

Opfok van jongvee

Groei

Vruchtbaarheid

Fokwaarden = inzicht in genetica

Fokwaarden zijn er beschikbaar voor

• Kenmerken inzake geboorte en kalveropfok

• Kenmerken op 14 maanden

• Fenotypische eigenschappen en lineaire 
beoordeling (dochters)

• Karkasindexen

• Vruchtbaarheid 

Basis  

= 

geboorte- , registratie-, vruchtbaarheids- en 
slachtgegevens 

Fokwaarden = inzicht in genetica

Fokwaarden zijn

• een indicatie over de verbetering van een kenmerk

• een gemiddelde… op populatieniveau

• hebben een betrouwbaarheid

Fokwaarden zij een afspiegeling van de genetische 
vererving wanneer men witblauwen uit de populatie 
volgens toeval met elkaar paart (inteeltcoëfficiënt nul) 
en alle niet-genetische omstandigheden zoals 
voeding, diergezondheid of huisvesting gelijk zijn. 



Fokwaarden voor slachtkenmerken

• Fokwaardeschatting beschikbaar vanaf april 2012 

• Gegevens van zuivere BWB dieren

• Slachtingen sinds januari 2006

• Jaarlijks ongeveer 

gegevens van 

10.000 dieren

• Totaal al meer dan 

110.000 data

Kenmerken geanalyseerd

• Drie diercategorieën

• vleesstieren

• Koeien

• Kalveren

• Drie kenmerken

– Karkasgewicht kg

– Bevleesdheid SEUROP

– Vetbedekking 1-5 

Fokwaardeschatting:hoe?

• Berekening fokwaarden o.b.v. slachtgegevens en 
afstammingen

• Gegevens stieren: rekening houden met

• Bedrijf * jaar

• Leeftijd

-> karkasgewicht standaardiseren naar
standaard leeftijd

• Fokwaarde karkasgewicht = fokwaarde voor groei

• Erfelijkheidsgraden : 
% van verschil tussen dieren dat erfelijk is

• Karkasgewicht 0,20

• bevleesdheid 0,33

• vetbedekking 0,30

Presentatie van fokwaarden

Basis bepaald door dieren geboren in 2010

• Gemiddelde = 100

• Spreiding = 10 punten

• 10 punten is gelijk aan:   18,2 kg

Stier met fokwaarde van 130 
eigen aanleg effect bij nakomeling

gewicht 54,6 kg 27,3 kg
bevleesdheid 1 klasse (-/0/+) ½ klasse
vetbedekking 1 klasse (-/0/+) ½ klasse



Genetisch inzicht in groei

Stier A heeft een FW karkasgewicht :118

Stier B heeft een FW karkasgewicht : 90

(Gemiddelde 100 en 10 punten spreiding)

Fokwaarde karkasgewicht 

Wat is het resultaat voor een veehouder?

• 28 punten verschil = 2,8 maal de spreiding

• 10 punten spreiding is 18,2 kg gewicht  + of –

• De helft van het effect ( = 9,1 kg) wordt aan de 

nakomelingen doorgegeven

Een karkas van een nakomeling van stier A
is 25,48 kg. zwaarder dan van stier B 

Presentatie van fokwaarden

Basis in Wallonië is voortschreidend

• Gemiddelde = 100

• Spreiding = 10 punten

• 10 punten is gelijk aan 21 kg bij mannelijke nakomelingen
en 24 kg bij vrouwelijke

Stier met fokwaarde van 130
eigen aanleg effect bij nakomeling

gewicht 63 kg 31,5 kg

Genetisch inzicht in groei

Stier A heeft een FW karkasgewicht :118

Stier B heeft een FW karkasgewicht : 90

(Gemiddelde 100 en 10 punten spreiding)

Fokwaarde karkasgewicht

Wat is het resultaat voor een veehouder?

• 28 punten verschil = 2,8 maal de spreiding

• 10 punten spreiding is 21 kg gewicht  + of –

• De helft van het effect ( = 10,5 kg) wordt aan de 

nakomelingen doorgegeven

Een karkas van een nakomeling van stier A
is 29,4 kg. zwaarder dan van stier B 

Waar vind ik ze?

https://www.cooperatie-crv.nl/fokwaarden/breeding-
area/

Fokwaarde karkasgewicht 



Fokwaarde karkasgewicht 

Goed voor een verschil van 50 kg per nakomeling

Fokwaarde karkasgewicht 

Ilot du Bouchelet

Fokwaarde karkasgewicht 127

Fartaban du Bronheit

Fokwaarde karkasgewicht 72

Goed voor een verschil van 39,9 kg per nakomeling

Fokwaarde karkasgewicht 

Kaki du Bois Remont

Fokwaarde karkasgewicht 120

Impair de Wy

Fokwaarde karkasgewicht 82

Genetisch inzicht in groei 

Stier A heeft een FW groei stier: 106

Stier B heeft een FW groei stier: 97

(Gemiddelde 100 en 4 punten spreiding)

Fokwaarde Groei

Wat is het resultaat voor een veehouder?

• 9 punten verschil = 2,25 maal de spreiding

• 4 punten spreiding is 17,6 kg gewicht  + of -

• De helft van het effect ( = 8,8 kg) wordt aan de 

nakomelingen doorgegeven

Een karkas van een nakomeling van stier A 
19,8 kg. zwaarder is dan van stier B 



Verband fw karkasgewicht en fw groei vleesstier

Groei is 
de motor 

op het bedrijf!

Vruchtbaarheid 

stuurt mee

Genetisch inzicht in vruchtbaarheid
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Fokwaarden Werkelijk effect met 
FW 104 tegenover 100

Tussenkalftijd - 6,7 dagen

NR56 + 2,9%

Interval afkalven –
eerste inseminatie

- 4,6 dagen

Interval eerste –
laatste inseminatie

- 5,6 dagen

Conception rate + 2,3%

Leeftijd eerste 
inseminatie

- 3,6 dagen


