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Milk and dual purpose basis for the publication of
breeding values estimated with the animal model in

Belgian dairybreeds.

F. Farnirl, D. Volckaert2, E. Speybroek2, P. Leroyl

lntrod uctaon

In Belgium, since January 1994, sire and cow evaluations are based routinely

on quantitative and qualitative first three lactation records using an animal

model.

The animals belong to four main breeds : Black and White Holstein(HO), Red

and White(RW) , East Flemish Red Pied (FP) and West Flemish Red (WF).

Since they are two main groups (Black and White and Red and White dairy

breeds, dual purpose or sometimes called mixed red breeds) with good

genetic connections, people in charge of the genetic evaluation and the

selection programs have decided to evaluate the animals globally (all breeds

in the same run) and to establish a milk and a dual purpose basis for the
publication of breeding values. The purpose of this presentation is to illustrate

the differences between the two objectives, to illustrate the evolution
regarding yields and percentages in Belgium, to explain how the bases were

established and how the two bases system is used in Belgium.

Data

First, second and third lactations of cows with parents known or unknown

belonging to Black and White Holstein(HO), Red and White(RW), East Flemish

Red Pied (FP) and West Flemish Red (WF) breeds were obtained from the

I Departm€nt of Genetics, Faculty of Vetetinary Medicine. Universit6 de Liqle 843 B-4OOO Li6go Belgium
32- 41-56 41 20 (lax 2l

2 Vlaamse Rundveete€n Verenisins (VRv) Van rhorsnburghlaan, 14. &9860 Oost?rjJhtjniii.f* 
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National Association of Animal Breeders ot Belgium
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Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV-North Belgium) and Elinfo (South

Belgium). Birth dates of the animals are from 1977 to 1992.

Extrapolated 305-d productions from partial lactations >100 days and 305-d

complete records were obtained for milk, fat and protein quantitative

productions. The data were not preadiusted for non genetic factors.

The pedigrees were lraced as far as the information was available starting

with the informations obtained lrom the different exporting countries present in

Belgium. Genetic groups for unknown parents were created.

The distribution of the data corresponding to the different breeds and regions

(9 provinces) are given in tables 1, 2 and figures 1 and 2. Means, standard

deviations of the quantitative and qualitative traits and frequencies are given

by lactation number for the four Belgian dairy breeds in table 3.

Model

The data were analyzed with the linear model described earlier by Leroy et al.

(1ee3):

Yijklmn = mgi + agei + cck + ml +u6 + Pm + €mn

where
Yijklmn

mgi
agel
cck
ml
Um

Pm
eiikmn

milk, fat, protein (Kg) 1st,2nd, 3rd lactation 305-d
record.
fixed management group effect
fixed age effect (all lactations)
fixed cunent calving interval effect
fixed month of calving effect
random additive genetic effect (a) + group (g)

random permanent environment effect
random residual effect

Results and discussion

The averages of the animal model solutions obtained at the end of the

iteration process and grouped by breed and year ol birth are presented in the

figures 3,4 and 5 for Milk yield (kg), Fat percentage and Protein percentage'

The figures illustrate the estimated genetic trends for the three traits and

indicate also that the objectives in the west Flemish Red (wF) breed have

been modified since some years giving an important positive trend. since it

was decided that cows born in 1985 would be considered as the zero value

-2-



basis for the country and that two "goals" (a dairy and a dual purpose one)

would be established, differences (for each trait) were computed from the

averages of the genetic estimations of cows (zero basis 1985) belonging to

the two "goals" (Figures 6,7,8)

The ditferences used to express the data from one goal to another were

obtained from the 1985 differences for each trait (table 4). The results of table

4 are used officially to translate breeding value estimations from the dairy to
the dual purpose goal (and reverse). For international exchange, the data are

published according to the dairy basis.

The results indicate also that, in Belgium, the selection programs allow to
maintain the protein percentage together with the increase of Milk yield and
the decrease of fat percentage due to EEC quota system.

Conclusions

In Belgium, large breed differences exist between the specialized and the
dual purpose breeds. The estimated genetic trend of Protein percentage has
been maintained in all breeds even in the presence of a corresponding trend
positive in Milk yield and negative in Fat percentage.

When good genetic connections in different dairy breeds exist in one country,
a genetic evaluation system could be established in order to estimate the
breeding values globally.

lf the breeding values estimated by the global evaluation system handicap
some breeds, especially not yet specialized dairy breeds, then a two genetic

bases system solves the every day problem herd management problem of
dealing with negative breeding values.

Ref eren ces

Leroy P.L., Farnir F., Volckaert D. 1993.

Proceedings of the open session of the Interbull Annual Meeting, Aarhus,
Denmark, August 19-20, 1993.
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Table 1. Distribution of the data corresponding to the Belgian dairv breeds:

HO - Black and White Holstein. RW' Red and White. WF - West Flemish

Red and FP - East Flemish Red Pied (milk recorded cows onlv. birth year

from 1 977 to 1992).

Table 2. Distribution {%) by Province of the data corresponding to the ditferent

Belgian dairy breeds: HO - Black and White Holstein. RW' Red and White.

WF - West Ftemish Red and FP'East Flemish Red Pied (milk recorded

cows only. birth year from 1 977 to 1992).

Breed
Province HO

Bd( rn lvta Hca*ft
RW wt' t'P

Antwerp
Brabant
West Flanders
East Flanders
Hainaut
Liege
Limburg
Luxemburg
Namur

18.001
2.342

29.370
15.140
2.512

26.77 4
3.106
1 .923
0.832

45.679
5.511
0.813
2.O77
1.059

16.972
24.s69

1.900
1.421

0
0

99
0

048
248
595
061

048

0.111
o.322
0.443

99.1 18

006

Total 100 100 100 100

rc
Province HO

8E(rd\ ft lbbbal
RW wt I'P I otal

Antwerp
Brabant
West Flanders
East Flanders
Hainaut
Lrcge
Limburg
Luxemburg
Narnur

47441
6173

77405
39901

6621
705&
8r86
s067
zt92

12275
8719
1286
3287
1675

26854
38874
3006
2249

t5
77

3W64
19

0
0

15

0

l4l
408
561

125516
0
0
7
0
0

tt9E72
15377

1t02r6
168723

8296
974r8
47082
8073
4441

Total 263550 r58225 31090 126633 579498

-4-



Table 3. Frequencies. means. standard deviations of ouantitative and

oualitative traits corresoonding to the three tirst lactations of the different

Belgian dairv breeds (milk recorded cows only. birth year from 1977 to 1992) .

Bre€d / Trait Perity 1 Parlty 2 Parity 3 T oi.l

Bld( ard Wtit€ Hoadoin

tvllkKg i

FarKg i

PotKg i

l4 -/. r
S

Prot o i

HO 265577

5444.5
1238.0

222.7
56.4

178.6
41 .2

4.08
0.46

3 -24
o.21

180755

6134.6
1454.8

251.5
65.7

205.6
48.1

4. 10

0.48
3.36

0.23

1251 38

6522.7
't 483.8

266.3
68.1

216.0
45.2

4.08
0.49

3.32
o.23

571470

KWn
F€d and Wttt€

Milk Kg ,
S

Fat Kg

Prot K9

Fd,%

Prot %

158233

4813.4
1077.1

194.0
49.9

162.6
37 .2

4.O2
o.42

3.78
o.21

109218

5327 .9
127 0 .O

214.7

183.0
43.1

4.O2

0.43
3.44

0.22

75504

5730.0
1288.6

228.4
59.3

194.2
44.1

3.97
0.43

3.39
o.21

342955

Milk Kg

Fat Kg

Prot Kg

Fal

P@l o/"

IP 126634

4255.5
944.4

163.3
41 .8

140.6
31 .5

3.83
0.43

3.31
o.21

84780

4687 .1

1100.4
1 80.1

48.7
157.9

36.7
3.84

0.46
3.38

0.23

54605

5162.8
1 134.8

197.0
50.7

170.9
37.8

3.81
0.44

3.31
o.2'l

266019

W!' n
W66t Fl€n*h F€d

Milk Kg i
s

Fat Kg

Plot Kg

Fa["A

P.ot7o

x

31090

4271 .3
1084.1

r 68.6
49.6

'l44.O

36.2
3.93

0.43
3.38

o.20

20250

4819.9
1250.3

189.9
56.9

164.5
42.1

3.92
0.46

3.42
o.21

127 58

5300.5
131 9.9

208.6
ou.Y

179-2
44.5

3.92
0.45

3.39
o.21

64098
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Table 4. Averages of breeding value estimations (zero basis'1985) for cows

belonging to the dairy and the dual puroose goal. Difference between the two

bases (milk recorded cows only. birth year from 1977 to '1992) 
.

Figure 1. Relative importance of the milk recorded Black and White and Red

and White breeds in the Provinces of Belgium (birth year from 1977 lo 1992)

BIEck and WhiE HolrBin
Real ard Whic

Dairy
Dual purpose

Milk (k9)
404.45'l

- 338.558

Fal(k9)
23.147

-16.978

Protein (kg)

12.361
-10.146

Fat (%)

0.1 3375
-0.07829

Protein(%)
-0.01139

0.0195

Difterence 743.009 40.125 22.507 o.21204 -0.03089

E
L{rrrnt{r9
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Figure 2. Distribution of the milk recorded White Red and Red breeds in the

Provinces of Flanders (birth vear from 1977 to 1 992)

Eort Flemirh Red Pieil

West Flemirh Real

a
tr

Errl tlrnattt
l{trl Flm att,
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Milk eslimoled genelic lrends

Ycor ol Bldh

{- Red ond white

--o- Wesl Flemlsh Red

-.- 
Block ond Whilg Holslein

-'.- Eost Flemlsh ned Pi.?d

. . Figure 4. Estimated genetic trend of Fat percentage for the different Belgian

Fol percenloge: esllmoled g€nelic trends

a
! {,1
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{.3

4A

+ Red ond wMg
------o- Wesl Fl€mlsh Red

-.- 
Block ond Whlte Hotst€ln
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breeds (birth vear from 1977 to 1992

Proteln percentoge: esllmoled genolic lrends

Milk: estimoled genellc lrends (by gool)

Yoor ot Sldh

-9-

o2

0.1

! -0,r
I

4.2

{.3

4,4

Yeol ol lldh

Figure 6. Estimated genetic trend of Milk vield for the two dairv obiectives
(birth year from 1977 to 1992)

@
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m

-n

-4S
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+- Red ond Whilo

-'€- West n€mbh Red

-.- 
Block ond Whlle Holsleln

'-'--.- Eqd Flemlsh Red Pied



objectives (birth vear from 1 977 to 1992)
Fot percenloge: estimoled genetlc kends (by gool)

0.15

0,r

0.05

0

{.05

{,r

{.15

-025

{3

:l

Y.or o, Bldh

Figure 8. Estimated genetic trend of Protein oercentage for the two dairv

objectives (birth year from 1977 to 1992)

Ptolein p€tcenloge: esllmoled genelic kends (by gool)
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Naast het Belgisch-witblauwras kent België nog een tweede 

gespecialiseerd vleesveeras: het rode ras van West-Vlaande-

ren. Een bijna vergeten ras, want de aantallen zijn bijzonder 

klein geworden. ‘Maar het ras kan in de consumptiemarkt 

nog steeds iets betekenen als nicheproduct’, zegt dierenarts 

en liefhebber van het rode ras Robert Dutordoir. 

e succesvolle opgang van het Belgisch-wit-
blauwras deed het rode vleesras van West-

Vlaanderen in de vergeethoek belanden. Een harde 
kern van een tiental professionele veehouders en 
een handvol hobbyisten is echter sterk aan het ras 
gehecht, zoals Noel Vandecasteele. Noel Vandecas-
teele (61) bezit in het West-Vlaamse Koekelare een 
veekoppel van tachtig stuks rood dikbilvee. Ten 
huize Vandecasteele fokt men onder het suffix ‘van 
de Groene Wandeling’ al ruim negentig jaar met 
het ras. Noel Vandecasteele maakt sinds de oprich-
ting van het Studie- en Documentatiecentrum voor 
Vlaamse Rundveerassen (SDVR) deel uit van de 
werkgroep die het rode ras in stand moet houden. 
Verliefd op de dikbilvleeskoeien met een dieprood 
jasje is ook dierenarts Robert Dutordoir. Dutordoir 

heeft een praktijk voor grote huisdie-
ren en is ki-dierenarts. Vandecasteele 
en Dutordoir kennen het verhaal ach-
ter het ras als geen ander. 

Durham- of devoninvloed?
‘Geschiedkundig vinden we zowel in 
teksten als op schilderijen uit de late 
Middeleeuwen een homogene diep-
rode runderpopulatie terug tussen de 
bovenlopen van de rivieren de IJzer 
en de Leie’, vertelt Robert Dutordoir. 

‘Het ras, dat van oorsprong een dubbeldoeltype is, 
is vermoedelijk al vijfhonderd jaar oud. Nergens an-
ders in West-Europa was toen zo’n homogeniteit te 
vinden.’ 
Het centrum van het ras werd gevormd door de dor-

pen Watou in Vlaanderen (België) en Hazebrouck 
en Cassel in Frans-Vlaanderen (Frankrijk). Na de on-
afhankelijkheid van België in 1830 zorgde een ver-
schillende veehouderijaanpak van de Franse en Bel-
gische overheid voor een tweedeling in het ras. In 
Frankrijk gaf men het ras een melkveeoriëntatie en 
staat het heden ten dage nog te boek als rouge des 
Flandres. In België kreeg het vee een hogere vlees-
aanzet via inkruising met het Engelse durhamras. 
‘Gezien de uniforme, dieprode haarkleur betwijfel 
ik evenwel dat het een inkruising met Durham 
was’, stelt Dutordoir. ‘Durham gaf een dominante 
schimmelkleur. Ik denk daarom dat er eerder een 
inkruising met het Engelse rode devonras heeft 
plaatsgevonden, maar harde bewijzen heb ik daar-
voor niet.’ 
In 1906 werd in België een rasstamboek opgericht 

D

met de benaming ‘het rood-Vlaamse ras’, later om-
gedoopt tot ‘het rode ras van West-Vlaanderen’ van-
wege het geografisch welomlijnde fokgebied dat 
zich situeerde in de Vlaamse kustprovincie West-
Vlaanderen. In 1978 volgde een opsplitsing binnen 
het ras in een dubbeldoeltype- en een dikbiltype-
vleesrichting. ‘In feite is de evolutie gelijklopend 
geweest aan die in het Belgisch-witblauwras’, legt 
Dutordoir uit. ‘Onder invloed van stijgende vlees-
prijzen en de opkomst van de techniek van de kei-
zersnede eind jaren vijftig, begin jaren zestig, is een 
aantal veehouders vlees gaan aanfokken.’ 
‘In 1978 was drie kwart van de populatie dubbel-
doel en één kwart uitsluitend vleesgericht’, vult 
roodfokker Noel Vandecasteele aan. ‘Een opsplit-
sing binnen het stamboek was dus de logica zelve.’
Zo’n tien professionele vleesveehouders en nog een 

handvol hobbyboeren fokken rode 
dikbillen. ‘Ik heb de meesten be-
zocht’, zegt Dutordoir. ‘Ik schat dat er 
alles samen nog tweeduizend echte 
vleeskoeien zijn. Officiële cijfers zijn 
mij echter niet bekend. Niemand re-
gistreert de dieren nog in het stam-
boek.’ Op haar hoogtepunt schat de 
dierenarts dat de totale rode vleespo-
pulatie zeker het tienvoudige heeft 
bedragen. 

Fijn vlees en smaakvol
In 1993 registreerde de Vlaamse Rundveeteelt Ver-
eniging (VRV) nog 10.000 inseminaties met het rode 
vleesras. Vanwaar die terugloop? ‘De concurrentie 
van het witblauwras’, antwoordt Vandecasteele. 

Robert Dutordoir: ‘Rood weegt als 
lood. Op de bascule ben je steeds 
positief verrast door de kilo’s’

Noel Vandecasteele: ‘Een rode 
dikbil bezit de capaciteit om 
kwaliteitsvlees te produceren op 
basis van gras’

Uit de vergeethoek
‘Het rode ras van West-Vlaanderen ka n nog iets betekenen als nicheproduct’

‘West-Vlaanderen, waar de regen daalt op straten, pleinen en op dak en 
torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, 
waar onder de wolken vele jonge gesneuvelden begraven zijn,
en vruchtbare westenwind het land nog vlakker slaat, 
daar loopt het vee, het Rode Vee.’ 
(auteur: onbekend)

6 jul i 2008 7jul i 2008
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Het rode ras van West-Vlaanderen is 
een vroegrijp vleesras. De haarkleur is 
uniform dieprood. Kleine, witte vlek-
ken zitten er op de kop, de buik, de 
uier en de staartpunt. De neusspiegel is 
ofwel vlezig roze of zwart. De dieren 
zijn (waarschijnlijk) homozygoot dik-
bil, de kalveren worden geboren via 
keizersnede. De dieren zijn al vrucht-
baar op een leeftijd van één jaar en 
kunnen een eerste maal afkalven op 24 
tot 28 maanden. De dieren bezitten een 
zacht karakter, sterk maar zwaar been-
werk en zijn schurftbestendig. 
Volwassen stieren meten 150 centime-
ter voor een gewicht van gemiddeld 
1200 kilogram, dat kan oplopen tot 
1300 à 1400 kilogram. De vrouwelijke 
dieren meten op volwassen leeftijd 136 
à 142 centimeter en wegen in normale 
conditie tussen de 750 à 850 kilogram. 
De vleesaanzet op basis van ruwvoer is 
hoog. De stieren worden op S-europ-
schaal S-geklasseerd en slachten 68 tot 
70 procent uit, de vrouwelijke die- 
ren zitten in de E-klasse en geven een 
slachtrendement van 65 procent. 

Het Studie- en Documentatiecentrum 
voor Vlaamse Rundveerassen (SDVR), op-
gericht in 1988 door de Vlaamse Rund-
veeteelt Vereniging VRV, is heden ten 
dage belast met een beperkt instandhou-
dingsprogramma voor het vleesras. ‘Vijf-
tien jaar lang was de stier Ekimos het 
ki-boegbeeld van het ras’, vertelt Gabriël 
Deschuymer, SDVR-verantwoordelijke. 
‘In 2003 kwam daar de stier Urbanus bij 
en in 2006 de stier Zuil. Het SDVR legde 
ook een genenbank aan met sperma van 

‘Het witblauw heeft een hogere rendabiliteit van-
wege een hoger slachtrendement en bezit minder 
zwaar beenwerk. Alhoewel, de rode dikbillen hoe-
ven niet te blozen: een rode stier slacht gemiddeld 
68 à 70 procent uit, een koe 65 procent.’ ‘Nog giste-
ren heeft één van mijn klanten een rode stier laten 
slachten’, vertelt Dutordoir. ‘Het dier woog op voet 
1442 kilogram. Rood weegt als lood. Op de bascule 
ben je steeds positief verrast door de kilo’s. Verder 
is de terugloop van het ras ook het gevolg van het 
verdwijnen van de provinciale veeteeltstructuren 
in 1992. De omkadering voor het ras verdween hier-
mee. Een spijtige evolutie, want het ras kan als 
nicheproduct zeker een betekenis hebben in de 
markt. Het vlees is fijn van draad, mals en smaak-
vol, omdat het heel licht met gezond vet doorregen 
is. De kleine Franse vleesrassen zoals het bazadaise- 
en het salersras doen het lokaal zeer goed en zou-
den als voorbeeld kunnen dienen voor veehouders, 
overheid en consumenten hier.’ 
‘Er is een groot verschil met de Franse consument’, 
geeft Vandecasteele aan. ‘Het chauvinisme van een 
West-Vlaming reikt niet hoger dan zijn sokken.’

Vette weiden
De ‘vette weiden’ die het westen van de provincie 
West-Vlaanderen kenmerken, liggen aan de basis 
van de smaakeigenschappen van het vlees van het 
rode ras. ‘Het is algemeen bekend dat je op deze 
weiden gemakkelijk runderen kunt laten opgroei-

en en afmesten,’ legt Dutordoir uit, ‘vandaar ook de 
term vette weiden.’ 
Wat kenmerkt die weiden dan zo? ‘Deze weiden 
zijn permanente weilanden met een zware polder-
klei als ondergrond. De botanische samenstelling is 
zeer gevarieerd: Engels raaigras, rode en witte kla-
ver, kamgras, ruwbeemdgras, lammerstaart, ge-
streepte witbol, grote vossenstaart en gewone glas-
haver. De rijke samenstelling bezit een hoog lino-
leenzuurgehalte, waardoor de vetzuursamenstel-
ling in het vlees van het rode ras zeer gunstig over-
helde naar meer onverzadigde omega 3-vetzuren. 
Het rundvet bevat bovendien een hoog gehalte ge-
conjugeerd linolzuur (CLA) waaraan nu anti-carci-
nogene eigenschappen worden toegeschreven’, 
zegt Dutordoir. 
‘De vette weiden vind je nu nog enkel terug in na-
tuurgebieden’, zegt Vandecasteele. ‘De meeste wei-
den zijn met de komst van krachtige tractors ge-
scheurd voor de productie van onder andere graan-
gewassen. En gelijktijdig verdween ook het rode ras 
uit het landschap. Wat wel overblijft, is de capaci-
teit van een rode dikbil om kwaliteitsvlees te pro-
duceren op basis van gras. Vraag het maar aan de 
afmesters die ons vee opkopen. De huidige context 
met de hoge krachtvoeder- en stroprijzen speelt in 
ons voordeel. We zijn terug van weggeweest.’

Guy Nantier

oude ki-stieren. Hieruit moeten nieuwe 
ki-stieren resulteren voor bloedverver-
sing.’ 
‘Verder is een samenwerking met het 
Nederlands verbeterdroodbontras niet 
ondenkbeeldig. Zij missen hoogtemaat 
die wij in het rode ras hebben, wij mis-
sen fijn beenwerk dat zij dan weer wel 
hebben. Beide rassen kunnen elkaar 
dus perfect aanvullen. Rode Franse dik-
bilrassen zijn geen optie, dan boet je te 
veel aan vleeskwaliteit in.’

Het true type in het rode dikbilras

Het rode ras van West-Vlaanderen: raskenmerken en fokkerijvooruitzichten

88 jul i 2008



jo
Getypte tekst
Bijlage 16 Veeteelt Vlees 2013









jo
Getypte tekst
Bijlage 17 streekproduct.be











Bijlage 18 : toprestaurants en vleesrestaurants met het rundvlees van het rood ras van West-
Vlaanderen op de kaart  
 
België: 
- Peter Goossens Hof van Cleve ***   
- Sergio Herman : Pure c** & The Jane  
- Ian wittewrongel : Ten Bogaerde*  
- Kobe Desramault : In de wulf*  & Vitrine  
- David martin: La paix* 
- Restaurant BONBON **  
- Gert Demangeleer:  Hertog jan *** 
- Peter Declerq:  Elckerlijk   
- Restaurant  Benoit en Bernard Dewitte       
- Patrick Vandcassery: De Mayeur  
- restaurant Senzanome *  
 
* Michelin sterren 
  
En ook: 
Ellis gourmet burger – luxe hamburger met vlees van het rood ras van West-Vlaanderen 
Le pistolet original – steak tartare, hamburger, … met vlees van het rood ras van West-Vlaanderen 
 
Parijs: 
- Restaurant Table  
- Restaurant Etude  
- Restaurant Encore  



Bijlage 19: Culinaire Events & rundvlees van het rood ras van West-Vlaanderen 
 

 
 



 
 
 
  



 
  



 
 



Bijlage 20: websites met vermelding van het rundvlees van het rood ras van West-Vlaanderen 
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DE CIJFERS 

West-Vlaanderen voor dummies
Hoe goed kent u West-Vlaanderen? Wij verzamelden wat u kunt downloaden, 

lezen en bekijken om u wegwijs te maken in de provincie. 

Hoofdstad: Brugge

64 gemeenten

Oppervlakte 3.144 km²

1.164.967 inwoners

Grootste Vlaamse 

provincie

OP LOCATIE GEFILMD

HET VARKEN 
VAN MADONNA 
FRANK VAN PASSEL, 2011

Handelsvertegenwoordiger Tony

is op verkoopmissie in de Belgi-

sche Westhoek, waar hij klem

komt te zitten in het onooglijke

gehucht Madonna.

IN BRUGES
MARTIN MCDONAGH, 2008

Ray, een door zijn geweten ge-

troffen huurmoordenaar, krijgt

van zijn baas de opdracht om on-

der te duiken in Brugge. De laat-

ste plaats op aarde waar hij wil

vertoeven.

EX DRUMMER
KOEN MORTIER, 2007 

Drie rockmuzikanten zijn op zoek

naar een drummer voor hun

band, zodat ze de rockrally van

Leffinge kunnen winnen en hun

fifteen minutes of fame meema-

ken. 

NOORDZEE, TEXAS
BAVO DEFURNE, 2011

Deze bewerking van de jeugdroman Nooit gaat dit over van André Sollie,

gaat over twee verliefde knapen die hun wederzijdse aantrekkings-

kracht proberen te overwinnen.

Door Yasemin Utku - Illustraties Sarah Vanbelle

WEEKEND AAN ZEE
ILSE SOMERS, 2012

De vriendschap van vier vriendin-

nen, die voor een laatste reünie

naar zee gaan, wordt zwaar op de

proef gesteld.

West-Vlaanderen vormt de komende maanden het decor van In Vlaamse

velden, een nieuwe reeks op Eén over de Eerste Wereldoorlog, dat in het

najaar van 2013 zal worden uitgezonden. De provincie zoekt nog 3000 

figuranten die zich niet laten afschrikken door de modder van de slag-

velden en van dichtbij willen meemaken hoe een fictiereeks gemaakt

wordt. Tot het einde van dit jaar kunnen kandidaat-figuranten zich opge-

ven via www.invlaamsevelden.be. De opnames vinden plaats tussen 20

augustus en 30 november 2012 en tussen 1 maart en 30 juni 2013. 

FIGUREER IN EEN WEST-VLAAMSE FICTIEREEKS

Mediargus 
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FERME 

VÉLO – GPS-

SCHATTEN-

JACHT 

Drie plattelands-

fietsroutes ten

zuidoosten van

Brugge, die in sa-

menwerking met

landbouwers in de

streek werden ont-

wikkeld. De routes

zijn te volgen met

een gps. 

—
Een gps kan worden
gereserveerd bij een
van de startboerde-
rijen, via www.ont-
haalopdeboerderij.be 

DE APPS 

IEDEREEN

WEST-VLAAMS

Een buuketetje, wie-

tewoai, swoateloare

of wrikkelgat ? Deze

succesvolle app, met

meer dan 40.000

downloads, legt ie-

dereen van over de

provinciegrens de

nodige West-Vlaam-

se basisbegrippen uit. 

—
Gratis beschikbaar
in de iPhone Appstore. 

DE GIDSEN DE STREEKPRODUCTEN 

RUNDVLEES VAN HET RODE RAS 

Als tegenhanger van het Belgisch witblauw,

bestaat het rode ras al meer dan 500 jaar. Nog

niet zo lang geleden was het met uitsterven

bedreigd. De runderen eten voor tachtig pro-

cent graslandproducten, die worden omgezet

in vlees met een extra randje vet.

KLAASKOEKEN

In de streek rond Kortrijk wordt Sinterklaas

gevierd met klaaskoeken. De koeken werden

ook mantepeirden of klaaspeerden genoemd,

en worden gemaakt met een licht gekruide en

zoete sandwichdeeg. De warme bakker bakt

POTJESVLEES UIT DE WESTHOEK

Een tiental beenhouwers uit de Westhoek

sloeg de handen in elkaar en richtte ‘de Orde

van het Potjesvlees’ op. Wat de ingrediënten

betreft, bevat het potjesvlees de drie K’s: kip,

konijn en kalf. Het vlees zit in een gelei waar-

aan een zure toets wordt toegevoegd door

middel van citroensap, witte wijn en azijn. 

BEAUFORT 04 

WANDELGIDS

De triënnale voor hedendaagse

kunst, waarbij in de meeste kust-

steden kunstwerken en installa-

ties te zien zijn, loopt nog tot eind

september. Voor wie niet graag

doelloos rondloopt, bestaat er

een gids die de tentoonstelling

handig in beeld brengt : die sug-

gereert wandel- en fietsroutes

langsheen de werken van Beau-

fort 04.

—
Uitgeverij Borgerhoff 
& Lamberigts, 7 euro. 
www.beaufort04.be

DE MOOISTE LEGENDEN

UIT BRUGGE

In het boek beschrijft de auteur

Nico Blontrock 16 opmerkelijke

Brugse legenden. Bij een aantal

van die verhalen geeft hij bijko-

mende duiding over wat de plek

waar de legende zich afspeelde,

heeft betekend voor de stad of de

wijk.

—

20x OOSTENDE

De stad wordt gedetailleerd en

thematisch beschreven. Zo bevat

de reisgids rubrieken zoals En-

sor, Koninklijk verleden, Erfgoed,

Maritiem en Soul L’Ostendaise.

—
Uitgeverij Lannoo, 15,99 euro. 

BELGIAN COAST 

GREETERS

De echte couleur locale van de

kust ontdekt u door met een Bel-

gian Coast Greeter op stap te

gaan. Dat zijn lokale vrijwilligers

die hun passie voor hun kustge-

meente graag delen met bezoe-

kers door ze mee te nemen naar

verborgen parels. Onderweg de-

len ze hun verhalen en verras-

sende insidertips. 

—
Een Greeter reserveren kan via
www.belgiancoastgreeters.com 

Mediargus 
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V. Reglement aanvragende werkgroep 

Reglementen van de SDVR werkgroep "Rood" (bijlage 22) 

"Studie- en Documentatiecentrum voor de Vlaamse 
Rundveerassen (SDVR) werkgroep "Rood" van CRV 
Vlaanderen vzw" 

Artikel 1. Omschrijving van de werkgroep 

Zij werd opgericht op 17 juni 1997 voor onbepaalde duur. 

De zetel is gevestigd te Sint Denijs Westrem, Buchtenstraat 7-9 

De ondergetekende effectieve leden zijn: de zes leden van de SDVR werkgroep "Rood":, 
Bekaert Herman, Bulckaert Joël, Pauwelijn Marleen, Scharlaken Carlos, Vanclooster 
Frank , Vandecasteele  Noël  , werden verkozen door de raad van bestuur van de 
Vlaamse Rundveeteelt Vereniging vzw (VRV). 

De secretaris : SDVR verantwoordelijke van de SDVR werkgroep "Rood". 

Artikel 2 . Doel van de werkgroep 

2.1 Het groeperen van de producenten van het "Vlees van het rood ras van West-
Vlaanderen"; 

2.2 Erkenning verwerven voor het BOB "Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen" 
op Europees niveau op basis van het productdossier (bijlage 1); 

2.3 De productiemethode en het gebruik van het Europees label bevorderen en promoten 
via VLAM. 

Artikel 3. Werkgroep 

3.1 De werkgroep wordt vertegenwoordigd door de zes ondergetekende effectieve leden. 

3.2 De bevoegdheid kan voor bepaalde handelingen overgedragen worden aan 
twee of drie effectieve leden .Geen enkel lid kan persoonlijk aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele wanpraktijken van één van de leden. 

Artikel 4. Inschrijving deelnemende veehouders 

4.1 Elke veehouder van het ras "Rood" binnen het geografisch omschreven gebied die 
mee wil stappen in de BOB - vlees van het rood ras van West-Vlaanderen- moet zich 
inschrijven bij de SDVR werkgroep "Rood". De veehouder engageert zich bij de 
inschrijving om het productdossier BOB-"Vlees van het rood ras van West-
Vlaanderen"- te respecteren. 

4.2 De ingeschreven veehouders zijn verplicht om hun dieren bestemd voor het "Vlees 
van het rood ras van West-Vlaanderen" na de geboorte officieel te registreren. M.a.w. 
de betrokken runderen zijn in het bezit van een Identificatiekaart fokrund. 

4.3 De ingeschreven veehouder is verplicht om castratie gegevens te melden zoals 
beschreven in het productdossier. 

4.4 De Werkgroep heeft de uittreksels "BOB- Vlees van het rood ras van West-
Vlaanderen" met vermelding van alle registraties ter beschikking: 

- inschrijving bedrijf 
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- identificatiekaart met SANITEL-nummer 

- castratie gegevens (indien van toepassing) 

4.5 De werkgroep beheert de lijst met de betrokken veehouders en de lijst met de runderen 
die in aanmerkingen komen voor het BOB-vlees van het rood ras van West-
Vlaanderen. Deze lijsten staan op elk moment ter beschikking van officiële 
controlediensten. 

Artikel 5 Bijdragen 

5.1 De ingeschreven veehouders betalen een inschrijvingsbijdrage. Er dient een vast 
bedrag betaald te worden per bedrijf en een bedrag per geregistreerd dier. De 
inschrijvingsbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd voor 1juli door de SDVR werkgroep 
"Rood". 

5.2 De inschrijvingsbijdrage van het komende jaar dient voor 31 december van het 
lopende jaar gestort te zijn op de rekening van de SDVR werkgroep "Rood". 
Rekeninguittreksels dienen als bewijs van betaling. 

5.3 Door de betaling van de inschrijvingsbijdrage aanvaarden de ingeschreven veefokkers 
de reglementen van de SDVR werkgroep "Rood". 

Artikel 6 Ontslagname-Uitsluiting 

6.1 Elk ingeschreven veefokker kan ten allen tijde uittreden. Hij moet dit schriftelijk 
meedelen aan het adres van de verantwoordelijke van de SDVR werkgroep "Rood" 
voor 1 november. De betaalde inschrijvingsbijdrage kan in geen geval teruggevorderd 
worden door de veefokker. 

6.2 Een ingeschreven veefokker die zijn inschrijvingsbijdrage niet betaald heeft voor 31 
december van het komende jaar neemt hierdoor niet meer deel aan de BOB erkenning 
"Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen". 

6.3 Bij twijfel over het toepassen van het productdossier bij de ingeschreven veefokkers, 
kan de Werkgroep SDVR "Rood" een controle aanvragen bij het erkende 
controleorganisme. Indien een ingeschreven veefokker de productiemethode niet 
naleeft, zal de Werkgroep SDVR "Rood" maatregelen nemen door het 
controleorganisme te verwittigen. 

Artikel 7. Gebruik van het Europees label 

7.1 De slagers, beenhouwers, restauranthouders mogen enkel de benaming "Vlees van het 
rood ras van West-Vlaanderen" gebruiken als het vlees voldoet aan het 
productdossier. Bij twijfel over het toepassen van het productdossier, kan de 
werkgroep een controle aanvragen bij het erkende controleorganisme. 

7.2 Er zullen jaarlijks controles uitgevoerd worden op de naleving van het productdossier 
door het controle orgaan vermeld onder punt 8 in het productdossier. 

Artikel 8. Samenroepen van de SDVR werkgroep rood ras 

8.1 De werkgroep vergadert minsten één maal per jaar. 

Artikel 9. Wijziging reglementen 

9.1 Indien 2/3 van de effectieve leden van SDVR werkgroep "Rood" vraagt om wijziging 
van de reglementen dienen minstens 4/5 van de uitgebrachte stemmen de wijziging 
goed te keuren. 
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Milk and dual purpose basis for the publication of
breeding values estimated with the animal model in

Belgian dairybreeds.

F. Farnirl, D. Volckaert2, E. Speybroek2, P. Leroyl

lntrod uctaon

In Belgium, since January 1994, sire and cow evaluations are based routinely

on quantitative and qualitative first three lactation records using an animal

model.

The animals belong to four main breeds : Black and White Holstein(HO), Red

and White(RW) , East Flemish Red Pied (FP) and West Flemish Red (WF).

Since they are two main groups (Black and White and Red and White dairy

breeds, dual purpose or sometimes called mixed red breeds) with good

genetic connections, people in charge of the genetic evaluation and the

selection programs have decided to evaluate the animals globally (all breeds

in the same run) and to establish a milk and a dual purpose basis for the
publication of breeding values. The purpose of this presentation is to illustrate

the differences between the two objectives, to illustrate the evolution
regarding yields and percentages in Belgium, to explain how the bases were

established and how the two bases system is used in Belgium.

Data

First, second and third lactations of cows with parents known or unknown

belonging to Black and White Holstein(HO), Red and White(RW), East Flemish

Red Pied (FP) and West Flemish Red (WF) breeds were obtained from the

I Departm€nt of Genetics, Faculty of Vetetinary Medicine. Universit6 de Liqle 843 B-4OOO Li6go Belgium
32- 41-56 41 20 (lax 2l

2 Vlaamse Rundveete€n Verenisins (VRv) Van rhorsnburghlaan, 14. &9860 Oost?rjJhtjniii.f* 
*,

Research 3ponsored by IRSIA{WONL and
National Association of Animal Breeders ot Belgium
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Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV-North Belgium) and Elinfo (South

Belgium). Birth dates of the animals are from 1977 to 1992.

Extrapolated 305-d productions from partial lactations >100 days and 305-d

complete records were obtained for milk, fat and protein quantitative

productions. The data were not preadiusted for non genetic factors.

The pedigrees were lraced as far as the information was available starting

with the informations obtained lrom the different exporting countries present in

Belgium. Genetic groups for unknown parents were created.

The distribution of the data corresponding to the different breeds and regions

(9 provinces) are given in tables 1, 2 and figures 1 and 2. Means, standard

deviations of the quantitative and qualitative traits and frequencies are given

by lactation number for the four Belgian dairy breeds in table 3.

Model

The data were analyzed with the linear model described earlier by Leroy et al.

(1ee3):

Yijklmn = mgi + agei + cck + ml +u6 + Pm + €mn

where
Yijklmn

mgi
agel
cck
ml
Um

Pm
eiikmn

milk, fat, protein (Kg) 1st,2nd, 3rd lactation 305-d
record.
fixed management group effect
fixed age effect (all lactations)
fixed cunent calving interval effect
fixed month of calving effect
random additive genetic effect (a) + group (g)

random permanent environment effect
random residual effect

Results and discussion

The averages of the animal model solutions obtained at the end of the

iteration process and grouped by breed and year ol birth are presented in the

figures 3,4 and 5 for Milk yield (kg), Fat percentage and Protein percentage'

The figures illustrate the estimated genetic trends for the three traits and

indicate also that the objectives in the west Flemish Red (wF) breed have

been modified since some years giving an important positive trend. since it

was decided that cows born in 1985 would be considered as the zero value

-2-



basis for the country and that two "goals" (a dairy and a dual purpose one)

would be established, differences (for each trait) were computed from the

averages of the genetic estimations of cows (zero basis 1985) belonging to

the two "goals" (Figures 6,7,8)

The ditferences used to express the data from one goal to another were

obtained from the 1985 differences for each trait (table 4). The results of table

4 are used officially to translate breeding value estimations from the dairy to
the dual purpose goal (and reverse). For international exchange, the data are

published according to the dairy basis.

The results indicate also that, in Belgium, the selection programs allow to
maintain the protein percentage together with the increase of Milk yield and
the decrease of fat percentage due to EEC quota system.

Conclusions

In Belgium, large breed differences exist between the specialized and the
dual purpose breeds. The estimated genetic trend of Protein percentage has
been maintained in all breeds even in the presence of a corresponding trend
positive in Milk yield and negative in Fat percentage.

When good genetic connections in different dairy breeds exist in one country,
a genetic evaluation system could be established in order to estimate the
breeding values globally.

lf the breeding values estimated by the global evaluation system handicap
some breeds, especially not yet specialized dairy breeds, then a two genetic

bases system solves the every day problem herd management problem of
dealing with negative breeding values.

Ref eren ces

Leroy P.L., Farnir F., Volckaert D. 1993.

Proceedings of the open session of the Interbull Annual Meeting, Aarhus,
Denmark, August 19-20, 1993.
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Table 1. Distribution of the data corresponding to the Belgian dairv breeds:

HO - Black and White Holstein. RW' Red and White. WF - West Flemish

Red and FP - East Flemish Red Pied (milk recorded cows onlv. birth year

from 1 977 to 1992).

Table 2. Distribution {%) by Province of the data corresponding to the ditferent

Belgian dairy breeds: HO - Black and White Holstein. RW' Red and White.

WF - West Ftemish Red and FP'East Flemish Red Pied (milk recorded

cows only. birth year from 1 977 to 1992).

Breed
Province HO

Bd( rn lvta Hca*ft
RW wt' t'P

Antwerp
Brabant
West Flanders
East Flanders
Hainaut
Liege
Limburg
Luxemburg
Namur

18.001
2.342

29.370
15.140
2.512

26.77 4
3.106
1 .923
0.832

45.679
5.511
0.813
2.O77
1.059

16.972
24.s69

1.900
1.421

0
0

99
0

048
248
595
061

048

0.111
o.322
0.443

99.1 18

006

Total 100 100 100 100

rc
Province HO

8E(rd\ ft lbbbal
RW wt I'P I otal

Antwerp
Brabant
West Flanders
East Flanders
Hainaut
Lrcge
Limburg
Luxemburg
Narnur

47441
6173

77405
39901

6621
705&
8r86
s067
zt92

12275
8719
1286
3287
1675

26854
38874
3006
2249

t5
77

3W64
19

0
0

15

0

l4l
408
561

125516
0
0
7
0
0

tt9E72
15377

1t02r6
168723

8296
974r8
47082
8073
4441

Total 263550 r58225 31090 126633 579498
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Table 3. Frequencies. means. standard deviations of ouantitative and

oualitative traits corresoonding to the three tirst lactations of the different

Belgian dairv breeds (milk recorded cows only. birth year from 1977 to 1992) .

Bre€d / Trait Perity 1 Parlty 2 Parity 3 T oi.l

Bld( ard Wtit€ Hoadoin

tvllkKg i

FarKg i

PotKg i

l4 -/. r
S

Prot o i

HO 265577

5444.5
1238.0

222.7
56.4

178.6
41 .2

4.08
0.46

3 -24
o.21

180755

6134.6
1454.8

251.5
65.7

205.6
48.1

4. 10

0.48
3.36

0.23

1251 38

6522.7
't 483.8

266.3
68.1

216.0
45.2

4.08
0.49

3.32
o.23

571470

KWn
F€d and Wttt€

Milk Kg ,
S

Fat Kg

Prot K9

Fd,%

Prot %

158233

4813.4
1077.1

194.0
49.9

162.6
37 .2

4.O2
o.42

3.78
o.21

109218

5327 .9
127 0 .O

214.7

183.0
43.1

4.O2

0.43
3.44

0.22

75504

5730.0
1288.6

228.4
59.3

194.2
44.1

3.97
0.43

3.39
o.21

342955

Milk Kg

Fat Kg

Prot Kg

Fal

P@l o/"

IP 126634

4255.5
944.4

163.3
41 .8

140.6
31 .5

3.83
0.43

3.31
o.21

84780

4687 .1

1100.4
1 80.1

48.7
157.9

36.7
3.84

0.46
3.38

0.23

54605

5162.8
1 134.8

197.0
50.7

170.9
37.8

3.81
0.44

3.31
o.2'l

266019

W!' n
W66t Fl€n*h F€d

Milk Kg i
s

Fat Kg

Plot Kg

Fa["A

P.ot7o

x

31090

4271 .3
1084.1

r 68.6
49.6

'l44.O

36.2
3.93

0.43
3.38

o.20

20250

4819.9
1250.3

189.9
56.9

164.5
42.1

3.92
0.46

3.42
o.21

127 58

5300.5
131 9.9

208.6
ou.Y

179-2
44.5

3.92
0.45

3.39
o.21

64098
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Table 4. Averages of breeding value estimations (zero basis'1985) for cows

belonging to the dairy and the dual puroose goal. Difference between the two

bases (milk recorded cows only. birth year from 1977 to '1992) 
.

Figure 1. Relative importance of the milk recorded Black and White and Red

and White breeds in the Provinces of Belgium (birth year from 1977 lo 1992)

BIEck and WhiE HolrBin
Real ard Whic

Dairy
Dual purpose

Milk (k9)
404.45'l

- 338.558

Fal(k9)
23.147

-16.978

Protein (kg)

12.361
-10.146

Fat (%)

0.1 3375
-0.07829

Protein(%)
-0.01139

0.0195

Difterence 743.009 40.125 22.507 o.21204 -0.03089

E
L{rrrnt{r9
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Figure 2. Distribution of the milk recorded White Red and Red breeds in the

Provinces of Flanders (birth vear from 1977 to 1 992)

Eort Flemirh Red Pieil

West Flemirh Real

a
tr

Errl tlrnattt
l{trl Flm att,
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Milk eslimoled genelic lrends

Ycor ol Bldh

{- Red ond white

--o- Wesl Flemlsh Red

-.- 
Block ond Whilg Holslein

-'.- Eost Flemlsh ned Pi.?d

. . Figure 4. Estimated genetic trend of Fat percentage for the different Belgian

Fol percenloge: esllmoled g€nelic trends

a
! {,1

42

{.3

4A

+ Red ond wMg
------o- Wesl Fl€mlsh Red

-.- 
Block ond Whlte Hotst€ln

+ Eost Flemlsh Red Pied

Yoor ol Bldh
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breeds (birth vear from 1977 to 1992

Proteln percentoge: esllmoled genolic lrends

Milk: estimoled genellc lrends (by gool)

Yoor ot Sldh

-9-

o2

0.1

! -0,r
I

4.2

{.3

4,4

Yeol ol lldh

Figure 6. Estimated genetic trend of Milk vield for the two dairv obiectives
(birth year from 1977 to 1992)

@

@

4@

m

-n

-4S

.60

-8@

=o

+- Red ond Whilo

-'€- West n€mbh Red

-.- 
Block ond Whlle Holsleln

'-'--.- Eqd Flemlsh Red Pied



objectives (birth vear from 1 977 to 1992)
Fot percenloge: estimoled genetlc kends (by gool)

0.15

0,r

0.05

0

{.05

{,r

{.15

-025

{3

:l

Y.or o, Bldh

Figure 8. Estimated genetic trend of Protein oercentage for the two dairv

objectives (birth year from 1977 to 1992)

Ptolein p€tcenloge: esllmoled genelic kends (by gool)

<- Dlol purpo6€

+M|lk

+ Duol purpo!6

------o-M|Ik

Y.o. ol lltlh
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