Foto 1: gemiddeld frame (82), weinig type (74)
Laura Avest 102 (v. Laurenzo)
Frame: correct gebouwd, licht hellend kruis, goede bovenbouw
Type: weinig openheid, nauwe voorhand

Foto 2: gemiddeld frame (80), veel type (86)
Renson 34 (v. Addison)
Frame: correct gebouwd, gemiddelde inhoud, goede kruisligging
Type: veel openheid, voldoende voorhand, optimale conditie

Foto 3: weinig frame (74), gemiddeld type (81)
Feikjesesqui 33 (v. Esquimau)
Frame: oplopend kruis, weinig kruisbreedte, voldoende capaciteit
Type: voldoende openheid, gemiddelde voorhand en conditie

Arie Hamoen neemt verwarring weg omtrent fr ame en type

Frame versus t ype
Het type maakt na acht jaar een comeback in de NRSexterieurstatistieken. Als gevolg van verschuivingen in het fokdoel
kreeg type een nieuwe deﬁnitie. Arie Hamoen: ‘Type scoren we nu
eigenlijk als kracht, maar we noemen het nog steeds type.’

V

óór 1996 bestond de bovenbalk in
Nederland uit vier kenmerken:
ontwikkeling, type, uier en benen. ‘NRS
schrapte ontwikkeling in 1996 uit de bovenbalk om de trend naar almaar groter
wordende koeien te keren en meer nadruk te leggen op functionaliteit’, zegt
NRS-hoofdinspecteur Arie Hamoen. Bij
de afslanking tot drie kenmerken kreeg
de beoordeling voor melkrijkheid, het
oude melktype, samen met ontwikkeling een plaats in frame. Dit nieuwe bovenbalkkenmerk gaf een waardeoordeel
aan de algehele bouw van koeien.

we deﬁnitie (zie kaders). De Vlaamse bovenbalk telde al vier kenmerken, maar
ook daar werden nieuwe deﬁnities voor
frame en type geïntroduceerd. Arie Hamoen legt de aanleiding voor de verandering nader uit: ‘In 2003 is in het Canadese
Quebec door de internationale zwartbontstamboeken afgesproken om vier bovenbalkkenmerken en het algemeen voorkomen te beoordelen.’
Deze opzet om de bovenbalk te harmo-

Tabel 1 – Correlaties tussen frame, type en verschillende onderbalkkenmerken,
gebaseerd op 94.000 bedrijfsinspectierondes (bron: NRS)

Harmoniseren bovenbalk
In november 2004 keert het kenmerk type
in Nederland terug op de keuringsformulieren en wordt het losgekoppeld van
frame; beide kenmerken krijgen een nieu-
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niseren noemt Hamoen positief: ‘Een 85puntenkoe in Duitsland is nu beter vergelijkbaar met een 85-puntenkoe die in
Nederland of Vlaanderen staat ingeschreven. De commerciële bedrijven waren tevreden met de oude situatie, maar
exterieurliefhebbers kunnen met de
nieuwe deﬁnities hun ei beter kwijt. De
koe is nu speciﬁeker te beschrijven.’
Bij de uitleg van frame en type benadrukt
Hamoen het verschil in boven- en onderbalk. ‘Bovenbalkkenmerken geven een
waardeoordeel over een dier in relatie tot
het fokdoel en dát verandert met de tijd.
Vóór 1996 gebruikten we het bovenbalkkenmerk melktype om te fokken op melkrijkheid, maar het fokdoel is de laatste jaren opgeschoven richting een meer robuuste koe. Het nieuwe type houdt daar
beter rekening mee.’ De vier foto’s op

frame
type
verschil

hoogtemaat

voorhand

inhoud

0,78
0,55
0,23

0,43
0,16
0,27

0,53
0,49
0,04

openheid conditiescore kruisligging kruisbreedte
0,20
0,57
0,37

0,22
–0,16
0,38

0,40
0,21
0,19

0,34
0,24
0,10

deze pagina’s, gemaakt op het bedrijf
van de familie Van der Meulen uit Zwolle, verbeelden de mogelijke variatie tussen type en frame.
Volgens Hamoen is het opmerkelijk dat
er verwarring ontstaat over wat precies
wordt verstaan onder type en frame
wanneer de bovenbalkkenmerken vergeleken worden met uier en benen.
‘Wat voor type en frame geldt, geldt net
zo goed voor uier en benen, dat zijn ook
samengestelde kenmerken. Twee 85puntenuiers kunnen er totaal verschillend uitzien omdat bijvoorbeeld achteruierhoogte en speenplaatsing goed zijn
bij de één maar minder bij de ander.
Wil je echt weten hoe een goed frame of
type eruitziet, dan kijk je naar de onderbalk. De bovenbalk geeft een eerste indruk.’
Een ander punt dat verwarring kan zaaien, is dat de onderbalkkenmerken voorhand en inhoud elkaar overlappen omdat
ze zowel bij frame als bij type worden beoordeeld. Volgens Hamoen moet daarover
niet te krampachtig worden gedacht:
‘Voorhand hoort meer bij type dan bij
frame. Bij type gebruik je de voorhand
om robuustheid ofwel kracht vast te

Foto 4: veel frame (87), gemiddeld type (79)
Rens Istar 104 (v. Istar Aero)
Frame: hellend kruis, sterke overgangen, voldoende capaciteit
Type: gemiddelde openheid, voldoende voorhand

Frame
Onder frame wordt de functionele bouw
en de functionele capaciteit van een dier
verstaan. Hierbij nemen inspecteurs met
name hoogtemaat, voorhand, inhoud,
kruisligging en kruisbreedte in ogenschouw. Op kruisligging wordt in het
nieuwe frame extra nadruk gelegd vanwege de correlatie met vruchtbaarheid,
levensduur en afkalfgemak.
Hamoen: ‘Zowel koeien met een 1 als

koeien met een 9 voor kruisligging zullen moeite hebben om hoog te scoren
voor frame. Voor de aan capaciteit gerelateerde kenmerken als voorhand, inhoud en hoogtemaat zijn veehouders
vanwege extra voeropnamecapaciteit gebaat bij ruim voldoende scores. Maar
ook hier geldt dat extreme scores niet
gewenst zijn omdat die de levensduur
verkorten.’

Type
Onder type wordt verstaan de uiterlijke
melkrijkheid in combinatie met robuustheid. De koe moet niet alleen de
wil voor een hoge productie vertonen,
maar ook de kracht hebben om die te
volbrengen. Het nieuwe type moet
evenwicht brengen tussen melkopdruk
en kracht, die vooral gerelateerd zijn

stellen en bij frame om de ruimte, de capaciteit en correctheid van bouw te beoordelen.’

Verbeterpunten
Inspecteurs keuren nu een jaar met de
nieuwe deﬁnities. Een analyse van 94.000
bedrijfsinspectierondes (november 2004
tot mei 2005) leert dat de scores van onderbalkkenmerken overeenkomen met
de verwachting (tabel 1). De correlatie
van 0,70 tussen frame en type is weliswaar hoog (er is dus veel samenhang),

aan de respectievelijke kenmerken
openheid en voorhand. Robuustheid
betekent in dit kader voldoende ruimte in de voorhand, ruim voldoende inhoud en niet te veel openheid met een
goede conditie. Hamoen is duidelijk:
‘Type scoren we nu eigenlijk als kracht,
maar we noemen het nog steeds type.’

maar de kenmerken verschillen wel degelijk. ‘Bij openheid zie je duidelijk een
grotere correlatie met type dan met
frame en voor kruisligging en voorhand
geldt het omgekeerde, dat is positief.’
Hamoen vindt dat het type nog te weinig correlatie vertoont met conditiescore en voorhand, maar de resultaten zijn
volgens hem een goed uitgangspunt
voor verbetering.
Tijmen van Zessen
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