vrouwendag

Vooruitblik op de
CRV-vrouwendag
Workshops, luisteren naar inspirerende verhalen, bijpraten met collega-boerinnen. Het zijn

zelf op het bedrijf mee in aanraking, andere kiezen voor
deze workshop omdat ze de gesprekken aan de keukentafel over genomic selection niet goed kunnen volgen. Ze
willen graag mee kunnen praten.’
In ruim een uur tijd praat Marianne de boerinnen bij over
de ins en outs van genomic selection. Wat is een merker,
hoe bereken je een genoomfokwaarde, wat zegt betrouwbaarheid en wat kun je allemaal uit een TalentScan afleiden? In korte tijd behandelt Marianne veel begrippen. ‘Ik
heb me bij het voorbereiden van de workshop heel erg afgevraagd hoe het zou zijn als ik niets van het onderwerp
zou weten. Het is eigenlijk allemaal wiskunde, maar ik
probeer het zoveel mogelijk los te trekken van de cijfers.
Ik begin echt bij de basis en werk veel met voorbeelden.’

ingrediënten die ook op de derde editie van de CRV-vrouwendagen weer aan bod komen.

Cocktailprikker

Nieuwsgierig naar de inhoud? In De Boerin geeft Marianne Stoop alvast een voorproefje van
de workshop over genomic selection.
TEKST JOSÉ BUIJS EN INGE VAN DRIE

‘H

et geheim van genomic selection.’ Dat is de
titel van de workshop die Marianne Stoop
geeft tijdens de CRV-vrouwendagen in Joure en
Giessenburg. Voor Marianne bevat het onderwerp
genomic selection nauwelijks nog geheimen; in
haar werk als onderzoeker bij het team Animal
Evaluation Unit van CRV komt ze bijna dagelijks
met genoomfokwaarden in aanraking.

In 2011 leidde Marianne precies dezelfde workshop. Hebben boerinnen wel oren naar zo’n
technisch thema? ‘Genomic selection is inderdaad
geen gezellig onderwerp. Het is ook niet altijd de
eerste keus die boerinnen maken, maar ze zijn
wel degelijk heel geïnteresseerd.’ Vrouwen hebben
verschillende redenen om de workshop te volgen,
merkt Marianne. ‘Sommige vrouwen komen er

Miranda Snepvangers:
‘De smaak te pakken’
Twee keer bezocht Miranda Snepvangers uit Bergen op Zoom inmiddels een
CRV-vrouwendag. ‘Ik vind het een superleuk initiatief. Eindelijk eens een “zakelijke” bijeenkomst voor boerinnen.’
De eerste keer ging Miranda alleen. ‘Dat was best wel spannend, maar al snel had
ik contact met andere boerinnen. Het jaar daarop ben ik met een van die boerinnen, Anne-Marie van Gastel, naar de vrouwendag in Temse in Vlaanderen gegaan.’
Miranda volgde onder meer de workshop over hulp bij afkalven. ‘In diezelfde
week kon ik mijn praktijkervaring toepassen door mijn man Sjack te adviseren een
vaars wat langer de tijd te geven en de natuur zijn gang te laten gaan. Mannen zijn
soms wel eens te ongeduldig, waardoor ze te vroeg aan een verlossing beginnen.’
Ook volgde Miranda de workshop over melkproductieregistratie (mpr). ‘Ik merk
dat ik het steeds leuker vind om samen met Sjack naar een mpr-uitslag te kijken.
Het is voor mij een stuk duidelijker geworden en ik merk dat ik serieuzer genomen
word door voerleveranciers en vertegenwoordigers.’
‘Anne-Marie en ik hebben echt de smaak te pakken. Daarom hebben we hier in
West-Brabant een boerinnenstudieclub opgericht. Maar de vrouwendag blijven
we natuurlijk ook gewoon bezoeken. Ik kijk ernaar uit!’
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Zo gebruikt Marianne een cocktailprikker om uit te leggen wat een merker is. ‘Een merker is eigenlijk een soort
vlaggetje op het DNA, waaraan twee kopieën zitten. Dat
vergelijk ik met een cocktailprikker met een stukje kaas
en/of een druif. Er kunnen twee stukjes kaas aan zo’n
prikker zitten, maar ook een stukje kaas en een druif of
twee druiven. Je zet vijftigduizend van die prikkertjes
neer en berekent het effect van al die stukjes kaas en
druiven bij elkaar. Dat vormt de basis voor het berekenen
van genoomfokwaarden.’
Ook laat Marianne de boerinnen op papier uit tien vaarzen de beste selecteren, eerst op basis van verwachtingswaarden en vervolgens op basis van genoomfokwaarden.

CRV-vrouwendagen
De CRV-vrouwendagen vinden plaats op dinsdag 2 oktober
in Joure en dinsdag 9 oktober in Giessenburg. De dag start
om 9.30 uur met koffie en eindigt om 15.30 uur. Inschrijven
kan via de website van CRV (vrouwendag.crv.nl) of via de
CRV-klantenservice.

••
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••
••

Een overzicht van de workshops:
Alert op vruchtbaarheid
Eerste hulp bij afkalven
Het geheim van genomic selection
Het gemak van gezonde koeien
Hoe fok ik een honderdtonner?
Hoog rendement met VeeManager
Kijk op veebeoordelen
Met mpr naar topprestaties

‘Welke kies je dan, is de keuze bij beide verschillend en waarom dan? Dat zijn leuke vragen om
met elkaar te bespreken.’
Wat het geheim is van genomic selection? Dat
kunnen de boerinnen na afloop van de workshop
precies vertellen. ‘“O, zit dat zo?”, heb ik vorig jaar
vaak gehoord. Deze boerinnen kunnen straks zeker meepraten aan de keukentafel.’

