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Eerste Nieuwsbrief
Dit is de 1e e-mail Nieuwsbrief van Fokkersclub Nederlands Landvarken. Middels
e-mail nieuwsbrieven wil het bestuur de leden en direct bij de vereniging
betrokken personen en organisaties op de hoogte houden van activiteiten van de
vereniging. Ook zullen we de nieuwsbrief gebruiken om leden NL fokkers en hun
activiteiten voor het voetlicht te brengen. Mocht een van de leden nieuws hebben
wat relevant is voor de andere leden, dan is deze Nieuwsbrief daarvoor ook een
goede plek, dus laat in dat geval van u horen!!
Toom beer LORY

Mocht u in de toekomst een van de nieuwsbrieven nogmaals willen lezen, dan zijn
die terug te vinden op onze website www.nlvarken.nl onder “Nieuws”

Gebruik CGN diepvriessperma succesvol
In april van dit jaar zijn 2 zeugen geinsemineerd met diepvries sperma van
Nederlands Landvarken beren wat in 2002 door CGN is ingevroren. Een NL zeug
van Jan Melis heeft op de locatie van het Boerenbondsmuseum in Gemert op 30
augustus een toom met 8 gezonde biggen geworpen. De vader van deze toom is
de Nederlands Landvarken beer LORY. Op het bedrijf van Jan Kuipers in
Wagenborgen heeft op 5 september een NL zeug een worp met 12 biggen op de
wereld gezet. De vader van deze toom is de NL beer DEJAN.
Toom beer DEJAN

Alle biggen hebben inmiddels een bestemming gekregen, hetzij op het bedrijf van
de fokker danwel bij een van de leden van de NL Fokkersclub.
Dit najaar staan weer 3 zeugen op de planning (oktober – november) om gedekt
te worden met diepvriessperma van raszuivere Nederlands Landvarken beren. Op
deze manier kunnen we samen op verantwoorde wijze de zeugenstapel van
raszuivere NL varkens opbouwen, uitbreiden én deels de oude NL zeug
terugfokken. De beschikbaarheid van dit diepvriessperma is cruxiaal voor een
voldoende brede bloedspreiding in ons Nederlands Landvarken.
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Bestuurssamenstelling
Op 23 oktober j.l. is tijdens de Algemene Ledenvergadering de
bestuurssamenstelling gewijzigd. Ad Taks, penningmeester vanaf het 1 e uur van
de vereniging, had te kennen gegeven zijn beperkte tijd meer te willen richten op
het Chaamse Hoen en bestuur SZH. Daarnaast was er al langer een vacature in
het bestuur. Gelukkig hebben we Henk Schellekens (Dreumel) en Hotze Heeres
(Holthone) kunnen strikken voor het bestuur en zijn ze door de ALV benoemd.
Rieky Schellekens, de vrouw van Henk, zal het penningmeesterschap van Ad
overnemen.

NL Fokkersclub op Landleven dagen
Op 8, 9 en 10 september j.l. was onze vereniging
aanwezig met een stand op de dierenweide welke
onder auspicien van SZH (Stichting Zeldzame
Huisdierrassen) op het Openlucht Museum in Arnhem
was ingericht. Elk jaar wordt SZH door Landleven
uitgenodigd om invulling te geven aan de dierenweide
met standjes en levende voorbeelden van Zeldzame
Huisdierrassen. Dit jaar waren er ook demonstraties en lezingen. Inmiddels heeft
het Open Luchtmuseum zelf ook 1 zuivere NL zeug welke achter onze stand in de
(zand) weide rondscharrelde samen met een NL beer welke ook uitgenodigd was.
De Landleven dagen trekken jaarlijks vele geinteresseerden in het “Landleven” en
ook redelijke belangstelling voor het Nederlands Landvarken. Helaas heeft niet
iedereen de ruimte en interesse om zelf een NL varken te houden.

Varkensrassen in de genenbank
CGN heeft onlangs een beschrijving van de rassen en de ontwikkeling van de
varkensfokkerij in Nederland afgerond. Het rapport (van Rita Hoving, Ina Hulsegge
en Sipke Joost Hiemstra) beschrijft in 30 pagina’s de ontwikkelingen in de
Nederlandse varkensfokkerij en sluit af met een overzicht van de rassen welke in
de genenbank van CGN zijn opgeslagen. Natuurlijk kunt u in het rapport de
historie van het Nederlands Landvarken nalezen, maar ook die van de andere
rassen welke in de Nederlands varkensfokkerij zijn gebruikt danwel nog steeds in
gebruik zijn.
Het rapport is te downloaden via http://edepot.wur.nl/423162
CGN staat voor Centrum voor Genetische Bronnen en is door de Nederlandse
overheid aangewezen als het expertisecentrum voor conservering en gebruik van
groentegewassen, landbouwhuisdierrassen en autochtone bomen en struiken
http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/WettelijkeOnderzoekstaken/Centrum-voor-Genetische-Bronnen-Nederland-1.htm

ZooEasy

Fokkersclub
Nederland Landvarken
Telefoon
06-29593697
(voorzitter, Jan Merks)
06-23726761
(secretaris Ronnie van
der Aalst)
E-mail
nlvarken@kpnmail.nl
Bezoek onze
website!
www.nlvarken.nl

De NL Fokkersclub gebruikt ZooEasy voor de registratie van alle raszuivere
zeugen, beren en biggen in het Stamboek. ZooEasy is geen management
programma voor varkensbedrijven maar opgezet om kleine populaties (honden,
katten, kippen, paarden etc.) te ondersteunen in hun fokbeleid. Inmiddels zijn alle
raszuiveren zeugen ingevoerd in het programma en wordt met hulp van fokkers en
Topigs Norsvin de afstamming van deze zeugen nagezocht en vastgelegd. Deze
afstamming is belangrijk om familierelaties tussen zeugen onderling en tussen
zeugen en beren danwel diepvriessperma (van beren waarvan sperma in 2002 is
ingevroren) in beeld te brengen. Daarmee kunnen we een brede populatie qua
bloedvoering opbouwen én voorkomen dat er bij geplande paringen inteelt
ontstaat. Helaas kunnen we in ZooEasy geen productiegegevens van zeugen
vastleggen.

Verplichte registratie van alle houders NL varkens
Iedereen welke in Nederland 1 of meer varkens houdt is verplicht zich c.q. zijn
bedrijf te registreren bij (UBN aanvragen) bij www.rvo.nl en aan en afvoer van
varkens van zijn bedrijf binnen 2 werkdagen te melden bij de door RVO daarvoor
aangewezen databanken
Deze verplichting geldt dus ook voor alle huidige en toekomstige houders van
Nederlandse Landvarkens.

