
CRV Stamboekregistratie 
 
 



‘Open stamboek’ t.o.v. stamboek per ras 

CRV registreert en voert de registratie uit voor meer dan 70 rassen. 

- 21 rassen met een officiële stamboekerkenning 

 

Bloedvoering geeft de meeste informatie over de genetische herkomst 

van een dier b.v.:     

 

 

 

 

 

Geen rasonderscheid o.b.v. haarkleur. Binnen het ras zijn BR en BR 

mogelijk (dit geldt ook voor ZB en RB bij b.v. Holstein, Fries Hollands en Lakenvelder) 

Het stamboek is open voor gekruiste afstammingen en belemmert de 

fokkerij niet 

 

 

 

   

 

Rasbalk Geregistreerde 

Rasbalk 

Haar 

kleur 

100% Blaarkop  G 8 BR 

100% Blaarkop G 8 BZ 

75% Blaarkop / 12,5 Holstein / 

12,5% MRIJ  

G 6 FH 1 MRY 1 BZ 



Stamboekregistratie bij CRV Stamboek 

De deelname aan stamboekregistratie is vrijwillig 

Iedere houder van runderen kan deelnemen 

 

Bevruchtingsregistratie binnen 4 maanden bij CRV melden 

- soort dekking  KI, samenweiding, natuurlijke dekking, ET 

- dekstier moet stamboek geregistreerd zijn 

- bij stieren moet ook de moeder stamboek geregistreerd zijn & de 

vader een afstammingsonderzoek hebben ondergaan 

 

Geboortes van kalveren binnen 3 dagen melden bij I&R 

(wettelijk verplicht) 

 

Bevruchtingsgegevens worden gekoppeld aan I&R gegevens  

 

 

 

 



Stamboekregistratie bij CRV Stamboek 

Geboorte van een kalf:     

I&R 

 Levensnummer dier 

 Geboortedatum 

 UBN verblijfplaats 

 Levensnummer moeder 

 Haarkleur 

 

 

 

 

Bevruchtingsgegevens bekend bij 

CRV 

 Levensnummer koe/pink 

 Bevruchtingsdatum 

 Levensnummer dekstier 

 Wat voor bevruchting (KI, ND, SW, ET) 

 

 

 

 

Levensnummer moeder aangevuld met afstamming en rasbalk 

Levensnummer dekstier/vader aangevuld met afstamming en rasbalk 

• Bedrijf is deelnemer aan CRV stamboekregistratie 

• Inseminatie is binnen 4 maanden opgegeven 

• Geboorte is binnen 3 werkdagen opgegeven bij I&R 

• Vader is S geregistreerd (+ DNA profiel bij KI stieren) 

                                  (+ afstammings verificatie bij stierkalveren) 

• Bevruchtingsdatum – Geboortedatum = 280 dagen ± 18 dgn 

• Haarkleur komt overeen met de ouders 

 

 

 

Kalf is stamboek geregistreerd: S 
 

 

 

 



Stamboekregistratie bij CRV Stamboek 

Geboorte van een kalf:     

I&R 

 Levensnummer dier 

 Geboortedatum 

 UBN verblijfplaats 

 Levensnummer moeder 

 Haarkleur 

 

 

 

 

Bevruchtingsgegevens bekend bij 

CRV 

 Levensnummer koe/pink 

 Bevruchtingsdatum 

 Levensnummer dekstier 

 Wat voor bevruchting (KI, ND, SW, ET) 

 

 

 

 Wat als er aan één of meer 

voorwaarden niet wordt voldaan? 

b.v… 

 

(volgende dia) 
 

 

 

 



Stamboekregistratie bij CRV Stamboek 

Geboorte van een kalf:     

I&R 

 Levensnummer dier 

 Geboortedatum 

 UBN verblijfplaats 

 Levensnummer moeder 

 Haarkleur 

 

 

 

 

Levensnummer moeder aangevuld met afstamming en rasbalk 

Levensnummer dekstier/vader aangevuld met afstamming en rasbalk 

• Bedrijf is deelnemer aan CRV stamboekregistratie 

• Inseminatie is binnen 4 maanden opgegeven 

• Geboorte is binnen 3 werkdagen opgegeven 

• Vader is S geregistreerd (+ DNA profiel bij KI stieren) 

                                  (+ afstammings verificatie bij stierkalveren) 

• Bevruchtingsdatum – Geboortedatum = 280 dagen ± 18 dgn 

• Haarkleur komt overeen met de ouders 

 

 

 

Kalf is stamboek geregistreerd: C 
 

 

 

 

Bevruchtingsgegevens bekend bij 

CRV 

 Levensnummer koe/pink 

 Bevruchtingsdatum 

 Levensnummer dekstier 

 Wat voor bevruchting (KI, ND, SW, ET) 

 

 

 

 



‘Open stamboek’ t.o.v. stamboek per ras 

Regels rondom S en C registratie zijn door CRV vastgesteld, niet 

door de overheid. 
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Vrouwelijk Mannelijk 

S C %S S C %S 

2018/2019 
BZ 372 33 92% 263 159 62% 

BR 339 29 92% 270 125 68% 

2017/2018 
BZ 335 26 93% 278 126 69% 

BR 324 34 91% 277 113 71% 

2016/2017 
BZ 291 49 86% 209 131 61% 

BR 344 45 88% 294 89 77% 

2015/2016 
BZ 294 28 91% 233 121 66% 

BR 364 51 88% 315 109 74% 

2014/2015 
BZ 280 44 86% 193 116 62% 

BR 392 55 88% 186 162 53% 

Blaarkop – Aantal geregistreerde kalveren 

per jaar met een rasaandeel >= 87% 

Zo’n 90% van de Blaarkop koekalveren is S-geregistreerd bij 

CRV stamboek 



1ste 

inseminaties 

Alle 

inseminaties 

2018/2019 
BZ 1.399 3.423 

BR 2.093 5.966 

2017/2018 
BZ 1.388 3.219 

BR 2.156 5.195 

2016/2017 
BZ 1.320 3.010 

BR 1.999 4.459 

2015/2016 
BZ 1.053 2.333 

BR 1.859 4.410 

2014/2015 
BZ 823 1.938 

BR 1.686 4.066 

Blaarkop – Aantal inseminaties per jaar 



Europese regelgeving voor stamboeken 

Indeling van het stamboek in secties 

• Regelgeving verplicht voor ieder ras een aparte Hoofdsectie 

en Aanvullende sectie in het stamboek 

 

• S en C registratie blijft bestaan: gebaseerd op het  

stamboekreglement van Coöperatie CRV 

 

• Sectie indeling is een Europese eis t.b.v. raszuivere fokkerij 

 

• Indeling op basis van stamboekregistratie van ouders en 

grootouders. 

 

 

 

 



Europese regelgeving voor stamboeken 

Indeling van het stamboek in secties 

• Regelgeving is niet nieuw. Er waren al regels, maar landen 

waren vrij om die zelf te interpreteren. 

 Nu niet meer, invoering regelgeving is verplicht. 

 

• In oude regelgeving waren al regels voor stamboeksectie, 

maar die is door de jaren heen veranderd. 

 

• CRV heeft in 2018 alle dieren in secties ingedeeld op basis 

van de regelgeving ten tijde van de geboorte van het dier 

• Hoofdsectie   A 

• Aanvullende sectie  B 

• Register   R 

 

Huidige regelgeving op volgende dia….. 

 

 



Indeling in stamboeksecties 

Hoofdsectie A 

• ouders en grootouders moeten zijn ingeschreven  in de hoofdsectie A 

van het stamboek van hetzelfde ras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende sectie B: vrouwelijke dieren die niet voldoen aan A-eisen 

 

Register R:   mannelijke dieren die niet voldoen aan A-eisen 

 

 

Rund 

Hoofdsectie A  Stamboek G (Blaarkop) 

V 

Hoofdsectie A  Stamboek G 

VV 

Hoofdsectie A  Stamboek G 

VM 

Hoofdsectie A  Stamboek G 

M 

Hoofdsectie A  Stamboek G 

MV 

Hoofdsectie A  Stamboek G 

MM 

Hoofdsectie A  Stamboek G 



Indeling in stamboeksecties 

Hoofdsectie A 

• Voor vrouwelijke dieren is een upgrade mogelijk als de moeder 

en/of grootmoeder in de aanvullende sectie zitten. 

     Voor stieren in Register (R) mag dit niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwelijk Rund 

Hoofdsectie A Stamboek G (Blaarkop) 

V 

Hoofdsectie A Stamboek G 

VV 

Hoofdsectie A Stamboek G 

VM 

Hoofdsectie A Stamboek G 

M 

Aanvullende sectie B Stamboek G 

MV 

Hoofdsectie A Stamboek G 

MM 

Aanvullende sectie B Stamboek G 



Opbouw afstammingsregistratie kun je in 

schillen zien: 

I&R 

S/C 

EU secties 

A/B/R 

CRV stamboek 

De afleiding van de EU secties staat los van de CRV 

stamboekregistratie, 

op één punt na: C-geregistreerde dieren kunnen in principe niet in de 

hoofdsectie voorkomen 



Zoötechnisch Certificaat 

• Officieel Certificaat 

  alléén voor raszuivere dieren = Hoofdsectie 

  van de erkende 21 rassen in NL  

  met vermelding secties en zónder bloedvoering 

  ‘oude’ exportcertificaat op achterzijde als bijlage 

 

• Maar: ‘B-certificaat’ is mogelijk 

  voor niet raszuivere dieren = A of R sectie 

  kan ook voor de rassen zonder erkenning 

  met vermelding bloedvoering (kruisingen) 

  informatie op het certificaat is verder gelijk 



Zoötechnische Certificaat CRV 



Stamboekwerking 

Stamboekregistratie is van groot belang om dieren goed in beeld te 

krijgen 

 

Stamboekregistratie is grotendeels geautomatiseerd en vereist 

weinig extra werk 

 Registratie van dekkingen 

 I&R opgaves 

 

Stamboek secties en Zoötechnisch Certificaat zijn niet van belang 

voor handel binnen één stamboek. Wel als dieren van het ene naar 

een andere stamboekorganisatie gaan (CRV  FHRS)   

Buiten Nederland zijn er geen stamboekorganisaties met een 

erkenning voor Blaarkop dus daarvoor is het ook niet van belang. 

 

 


