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Tweede Nieuwsbrief
Dit is de 2e e-mail Nieuwsbrief van Fokkersclub Nederlands Landvarken. Gezien de
vele positieve reactie’s op de eerste Nieuwsbrief zullen we u regelmatig een
nieuwe sturen. In het geval van geboorte van NL tomen en/of biggen/zeugen die
te koop zijn, zal dat via e-mail aan leden worden gemeld.
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!!
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
In oktober/november van afgelopen jaar zijn 3 zeugen geinsemineerd met
diepvries sperma van Nederlands Landvarken beren wat in 2002 door CGN is
ingevroren. Helaas heeft dat deze keer minder goede resultaten opgeleverd dan
begin 2017. De 1e zeug heeft maar 3 biggen gebracht, de tweede zeug is na
inseminatie terug gekomen en de 3e zeug heeft 17 gezonde biggen
Dit voorjaar staan weer 3 zeugen op de planning (maart – mei) om gedekt te
worden met diepvriessperma van raszuivere Nederlands Landvarken beren. De 1e
zeug staat bij Utrecht Natuurlijk locatie Griftstede in Utrecht. Voor verzorgers en
bezoekers van deze Kinderboerderij een geheel nieuwe ervaring.

Fokkersclub

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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Natuurlijke dekking
Naast het (beperkte gebruik) van CGN diepvriessperma worden natuurlijk ook
door Fokkersclub erkende en geregistreerde NL beren door onze fokkers ingezet
voor het fokken van raszuivere NL tomen. Daaruit worden ook regelmatig tomen
geboren, zoals 24 januari j.l. in het Openluchtmuseum in Arnhem: 12 gezonde NL
biggen (moeder , vader Piet Piraat).

Lidmaatschap NL Fokkersclub

Openluchtmuseum

Zoals elke vereniging ontleent ook Fokkersclub Nederlands Varken haar bestaan
aan haar leden die via hun lidmaatschap en actieve inbreng bij het instandhouden
van het Nederlands Landvarken de vereniging steunen. Lidmaatschap van NL
Fokkersclub is € 40,00 per jaar. Met het lidmaatschap worden de noodzakelijke
kosten zoals bankrekening en website betaald. Voor 2018 worden de
lidmaatschaps nota’s binnenkort weer uitgestuurd. Indien u lid wilt worden,
dan graag een mailtje met NAW gegevens naar nlvarken@kpnmail.nl Niet
leden krijgen geen ondersteuning van de vereniging bij het houden en instand
houden van hun NL varkens.
Daarnaast betalen leden welke actief gebruik maken van de faciliteiten van NL
Fokkersclub daarvoor apart:
Voor het gebruik van CGN diepvriessperma (2 doses) welke een duidelijke bijdrage
kan leveren aan de instanthouding van NL varken wordt € 150,- in rekening
gebracht. Daarmee wordt CGN betaald, diepvriesvat (incl. stikstof bijvullen),
materialen t.b.v. ontdooien sperma en insemineren en km vergoeding voor het
brengen en ophalen van het diepvriesvat en bijbehorende benodigheden.
Gebruikers van diepvriessperma verplichten zich om de daaruit geboren biggen op
te fokken c.q. bestemming te geven welke de instandhouding van het Nederlands
Landvarken ondersteunt. Uiteindelijke doel is om van een van de beertjes geboren
uit diepvriesperma weer sperma te leveren aan CGN voor instandhouding van het
Nederlands Landvarken de genenbank.
Voor registratie van een geboren toom biggen in het stamboek van NL
Fokkersclub, incl. afstammingsbewijs (in ZooEasy) wordt € 10,- in rekening
gebracht (o.a. voor dekking kosten ZooEasy).

Rassen die passen.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) ontwikkelt een platform voor
natuurbeheerders en terrein beherende instanties rond de vraag: hoe en waar kun
je zeldzame Nederlandse Rassen inzetten. Onder de noemer ‘Rassen die Passen’
geeft de SZH voorbeelden en informatie over de kwaliteiten van de rassen voor
begrazing, productie en recreatie. Verder organiseren ze veldexcursies naar
voorbeeldbedrijven. Welk ras past bij mijn terrein en mijn streek? Een beslisboom
maakt de keuze duidelijk en overzichtelijk.
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Bon Vivant (www.bonvivant-vlees.nl) is de enige grossier in Nederland die
gecertificeerd is om scharrelvlees en biologisch vlees te verkopen. Sinds enige tijd
is Bon Vivant bezig om het Nederlands Landvarken te evalueren als
uitgangsmateriaal voor hun scharrelvarkens vlees. De eerste resultaten zijn erg
positief. Hopelijk kan hiermee voor het Nederlands Landvarken een stap gezet
worden naar ZeldzaamLEKKER. Erkende ZeldzaamLEKKER bedrijven bieden
producten of diensten aan die verbonden zijn met zeldzame huisdierrassen en
daarmee bijdragen aan het in stand houden van die rassen. Met deze erkenning
biedt de SZH een podium voor ondernemers met zeldzame rassen.

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.

