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Samenvatting 

Door de toenemende vraag naar de productie van vlees wordt er gericht gefokt op snel producerende 
dieren. Dit gebeurt ook bij varkens en heeft ervoor gezorgd dat traditionele rassen grotendeels zijn 
vervangen door gangbare rassen in de productie. De aantallen van traditionele rassen, zoals de Bonte 
Bentheimer, zijn hierdoor verminderd. De Bonte Bentheimer bestaat in Nederland uit een kleine 
populatie, waarvan houders verspreid zijn over het hele land. Bonte Bentheimerhouders hebben de 
mogelijkheid hun dieren te registreren in het stamboek van de Vereniging het Bonte Bentheimer 
Landvarken (VNBBL). Door verschillende redenen gebeurt dit niet altijd en is er geen overzicht in de 
populatie van de Bonte Bentheimer. Het hoofddoel van dit verslag is daarom om een advies uit te 
brengen hoe de problemen rondom stamboekregistratie van de Bonte Bentheimer opgelost kunnen 
worden.  
 
Om het hoofddoel te behalen, is de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe kan het registratieproces van 
het stamboek van het Bonte Bentheimer Landvarken geoptimaliseerd worden? Om deze hoofdvraag 
te beantwoorden is het onderzoek opgesplitst in vier onderwerpen: populatie, registratie, vereniging 
en lange termijn mogelijkheden. In deze hoofdstukken worden verschillende deelvragen beantwoord 
om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen. Bij het hoofdstuk ‘Populatie’ is gekeken naar de 
huidige Bonte Bentheimer populatie en de risico’s van een kleine populatie. In het hoofdstuk 
‘Registratie’ is gekeken naar de manier van registratie, de redenen omtrent wel/niet registreren en 
naar manieren om het registreren gebruiksvriendelijker te maken. Daarna is de huidige opzet van de 
vereniging, de activiteiten, de communicatie en de cultuur van de vereniging onderzocht. In het laatste 
hoofdstuk zijn de mogelijkheden om Bonte Bentheimers in te zetten in natuurgebieden en het gebruik 
van KI beren in samenwerking met de genenbank onderzocht. 
 
Deze onderwerpen zijn onderzocht aan de hand van interviews, een enquête, literatuur en een 
analyse van het registratiesysteem. Hieruit zijn verschillende adviezen naar voren gekomen. Zo bleek 
dat het belangrijk is dat de geregistreerde populatie van de Bonte Bentheimer klein en incompleet is. 
Hierdoor is er een hoger risico op inteelt in de populatie. 
Een optie om het registratiesysteem te verbeteren is een scheiding maken tussen een hoofdstamboek 
en een hulpstamboek. Om registreren overzichtelijker te maken, kunnen er aanpassingen gedaan 
worden in het registratiesysteem ‘ZooEasy’. Daarnaast is het belangrijk dat de leden vaardiger worden 
in het gebruik van ‘ZooEasy’ en dat het belang van registratie wordt voorgelicht. Voor het 
gemakkelijker doorgeven van informatie omtrent registreren zouden er online formulieren gemaakt 
kunnen worden.  
Om het onderling contact tussen leden te verbeteren kan er gebruik gemaakt worden van een 
smoelenboek en/of een online platform. Een vastgelegd overzicht van de bestuurstaken kan meer 
structuur bieden in de vereniging. Het opzetten van commissies kan helpen om de leden meer bij de 
vereniging te betrekken.  
Als laatste heeft de Bonte Bentheimer mogelijk de potentie om tijdelijk ingezet te worden in 
natuurbeheer om invasieve plantensoorten te bestrijden. Ook zijn er mogelijkheden voor het gebruik 
van KI beren in samenwerking met de genenbank. 
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1. Inleiding 

1.1. Context 
Sinds de jaren 50 is de vraag naar en de productie van vlees explosief gegroeid (CBS, 2020; FAOstat, 
2019). Om aan deze vraag te voldoen moesten de eigenschappen van verschillende diersoorten 
aangepast worden door middel van selectie. Criteria voor het selecteren zijn een lagere kostprijs en 
een hogere productie in vlees, melk of eieren. Men heeft bij varkens onder andere geselecteerd op 
een grotere worpgrootte en snellere vleesproductie. Dit resulteerde in de hedendaagse gangbare 
varkensrassen. Het gevolg hiervan was dat de traditionele Nederlandse rassen grotendeels door deze 
gangbare rassen werden vervangen in de productie, waardoor de aantallen van de traditionele rassen 
werden verminderd. Dit fenomeen is ook te zien bij de Bonte Bentheimer, hierdoor wordt het nu als 
een zeldzaam ras gezien (Stichting Zeldzame Huisdierrassen, z.j. a). De Bonte Bentheimer is minder 
geschikt voor de intensieve veehouderij, omdat er gemiddeld slechts 24 biggen per zeug per jaar 
worden geworpen (Bonte Bentheimer, 2020). Bij hedendaags gangbare rassen worden er gemiddeld 
34,8 levende biggen per varken geboren (WUR, 2019). Daarnaast is de Bonte Bentheimer een langzame 
groeier en kunnen ze snel te veel vet aanzetten (Stichting het Nederlandse Bonte Bentheimer 
Landvarken, z.j. a). Doordat de Bonte Bentheimer minder geschikt is voor de intensieve veehouderij, 
wordt de Bonte Bentheimer hedendaags voornamelijk kleinschalig en hobbymatig gehouden. 
Voorbeelden hiervan zijn het houden op kinderboerderijen, als nevenactiviteit bij boeren, voor 
natuurbeheer en voor de bemesting van circulaire landbouw. Er zijn een hoop hobbyhouders met 
minder dan vijf Bonte Bentheimers. Dit resulteert in een hoop houders verspreid over het hele land. 
 
In 2013 bestond het Nederlandse stamboek uit 302 geregistreerde Bonte Bentheimers. In datzelfde 
jaar waren er 40 tot 50 fokzeugen en slechts 10 tot 15 fokberen (Windig en Hoving, 2013). Buiten 
Nederland leven dieren van dit ras voornamelijk in Duitsland. Rassen krijgen een kritieke status 
toebedeeld door de Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO, 2009), wanneer 
een ras uit minder dan 100 vrouwelijke fokdieren bestaat (FAO, 2009). Met 40 tot 50 vrouwelijke 
fokdieren heeft het Bonte Bentheimer ras dus ook deze kritieke status. 
 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in om variatie in oud-Nederlandse 
landbouwhuisdieren te behouden, zo ook voor de Bonte Bentheimer (Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen, z.j. b). Hiervoor werkt SZH samen met de Vereniging van het Nederlandse Bonte 
Bentheimer Landvarken (VNBBL). De VNBBL is hierbij verantwoordelijk voor stamboekbeheer,  het 
stimuleren van verantwoord fokken, het geven van voorlichting over varkenshouderij en activiteiten 
organiseren voor leden (Stichting het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken, z.j. b). SZH heeft 
hierin een ondersteunende rol voor de VNBBL. 
SZH beheert voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een paraplubestand, 
waarin dieren van een zeldzaam ras kunnen worden opgenomen. Deze dieren worden in een 
Identificatie & Registratie (I&R) database gemarkeerd, om hun speciale status aan te geven. Op deze 
manier kan er bij uitbraak van een besmettelijke dierziekte gekeken worden of er een uitzondering kan 
worden gemaakt voor deze dieren in gebieden met preventieve ruimingen. Daarnaast kan het uitkeren 
van premies voor onder andere boeren gebaseerd worden op de data in het paraplubestand (Stichting 
Zeldzame Huisdierrassen, z.j. b). Nederlandse varkens, waaronder de Bonte Bentheimer, worden 
momenteel nog niet opgenomen in het paraplubestand.  
 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
Uit de context blijkt dat de Bonte Bentheimer populatie in Nederland zeer klein lijkt. De houders van 
dieren uit deze kleine populatie zijn verspreid over Nederland en hebben verschillende redenen en 
belangen om Bonte Bentheimers te houden. De houders van de Bonte Bentheimer hebben de 
mogelijkheid lid te worden van VNBBL; alleen door lid te zijn van deze vereniging kunnen zij hun dieren 
laten registreren in het stamboek. Echter in de praktijk worden niet alle dieren van de VNBBL-leden 
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geregistreerd. Daarnaast is niet iedere Bonte Bentheimerhouder lid van VNBBL, waardoor registratie 
in het stamboek niet mogelijk is. Door de verschillende belangen en het vereiste lidmaatschap van 
VNBBL ontstaat er een probleem rondom stamboekregistratie. Naast deze problemen is er ook het 
praktische probleem dat Bonte Bentheimers geen levenslang uniek diernummer hebben, wat het lastig 
maakt om varkens te identificeren (Stichting Varkens in Nood, 2019). Dit alles samen leidt tot een 
registratieprobleem rondom het stamboek van VNBBL, wat weer resulteert in een vertekend beeld 
van de totale Bonte Bentheimer populatiegrootte.  
Het hoofddoel van dit verslag is daarom om een advies uit te brengen hoe de problemen rondom 
stamboekregistratie van de Bonte Bentheimer opgelost kunnen worden.  
Om dit doel te bereiken zal de volgende hoofdvraag beantwoord worden: Hoe kan het 
registratieproces van het stamboek van het Bonte Bentheimer Landvarken geoptimaliseerd worden? 
Deze hoofdvraag is voor de rest van het verslag opgedeeld in vier verschillende onderwerpen: 
populatie, registratie, vereniging en lange termijn mogelijkheden. In elk van deze vier onderwerpen 
zullen deelvragen worden beantwoord, om uiteindelijk tot beantwoording van de hoofdvraag te 
komen. 
 
In het hoofdstuk populatie zal onderzocht worden waar registreren voor dient en zal er een 
achtergrond geschetst worden voor het probleem. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen. 
Populatie:  

1. Wat is de structuur van de huidige Bonte Bentheimer populatie? 
2. Wat zijn de risico’s van een kleine populatie? 

 
In het hoofdstuk registratie zal in deelvraag 1 en 2 eerst onderzocht worden hoe het huidige 
registratiesysteem eruit ziet en hoe Bonte Bentheimerhouders hier tegenaan kijken. Daarna zal er een 
advies worden geschreven in deelvraag 3. 
Registratie:  

1. Hoe is het huidige registratiesysteem vormgegeven? 
2. Wat zijn redenen voor registratie en niet-registratie? 
3. Hoe kan het registratiesysteem gebruiksvriendelijker worden zodat Bonte 

Bentheimerhouders gemotiveerd worden tot registratie - Advies? 
 
De VNBBL beheert het stamboek. In het hoofdstuk ‘Vereniging’ zal er gekeken worden naar de opzet 
van de vereniging. Dit gebeurt in deelvraag 1. Daarnaast zal er gekeken worden naar georganiseerde 
activiteiten, de invloed van de vereniging op registratie, de communicatie binnen de vereniging en de 
cultuur van de vereniging. Hier zullen verbeterpunten uitgehaald worden die beschreven worden in 
deelvraag 6. Uiteindelijk leidt dit tot een advies in deelvraag 7. 
 Vereniging:  

1. Wat is de huidige opzet binnen de vereniging?  
2. Wat zijn de activiteiten van de vereniging?  
3. Wat is de invloed van de vereniging op de registratie? 
4. Hoe is de communicatie binnen de vereniging vormgegeven? 
5. Wat is de cultuur binnen de vereniging? 
6. Wat kan er verbeterd worden binnen de vereniging? 
7. Hoe kunnen de verbeterpunten aangepakt worden? - Advies 
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Het laatste hoofdstuk zal lange termijn mogelijkheden beschrijven voor de Bonte Bentheimer. De 
mogelijkheden voor de Bonte Bentheimer in natuurbeheer wordt onderzocht, samen met de 
mogelijkheden van het gebruik van KI beren. 
Lange termijn mogelijkheden: 

1. Hoe kan de Bonte Bentheimer ingezet worden in natuurbeheer in de toekomst? 
2. Wat zijn de mogelijkheden van KI en de genenbank voor de Bonte Bentheimer? 
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2. Methodiek  

2.1 Methode 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de VNBBL en de SZH. Deze partijen zijn gedurende het 
onderzoek op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Het onderzoek is echter 
onafhankelijk gebleven, doordat “The Bigger PIGture” de regie zelf in handen had.  
Om een antwoord te kunnen geven op de voor dit consultancy project ontwikkelde hoofd- en 
deelvragen zijn verschillende sociaal wetenschappelijke methoden gebruikt. Momenteel gaat het 
registeren van de Bonte Bentheimers via de Bonte Bentheimer houders en de stamboekhouder.  
 
Een literatuurstudie is gehouden om de populatie van de Bonte Bentheimer en haar problemen te 
verduidelijken. ZooEasy is geanalyseerd om de huidige Bonte Bentheimerpopulatie in kaart te 
brengen en om een beeld van het registratieproces te krijgen. Daarnaast is er een 
vergelijkingsonderzoek gedaan tussen het ZooEasy stamboek van de VNBBL, de Nederlandse 
Landgeit en het Nederlands Landvarken om te kijken wat de verschillen van de inrichtingen van 
ZooEasy zijn. Om een beeld te krijgen van de VNBBL en de redenen voor of tegen registratie en het 
lidmaatschap zijn er interviews gehouden. De enquête is verspreid om de resultaten van de 
interviews te controleren.   
 
In onderstaande tabel 1 is een overzicht te vinden voor welke deelvraag welke databron en 
methodiek is gebruikt. Dit is gedaan om het onderzoek reproduceerbaar te maken. In dit hoofdstuk 
worden de gebruikte methoden van de deelvragen verder toegelicht. 

 
Tabel 1: Overzicht van de deelvragen met de daarvoor gebruikte databron en methodiek. 

Vragen Databron Methodiek 

Hoofdstuk 3: Populatie 
  

3.1 Wat is de structuur van de huidige 
Bonte Bentheimer populatie? 

-Bonte Bentheimerhouders 
-ZooEasy 
-Bestuur 

-Interviews 
-Data analyse 
-Interviews 

3.2 Wat zijn de risico’s van een kleine 
populatie? 

-Literatuur 
-Expert Jack Windig 

-Literatuuronderzoek 
-Ongestructureerd 
interview 

Hoofdstuk 4: Registratie 
  

4.1 Hoe is het huidige 
registratiesysteem vormgegeven? 

-ZooEasy 
-Gebruikers 
(Stamboekhouder/leden) 

-Vergelijkingsonderzoek 
-Interviews 

4.2 Wat zijn redenen voor registratie en 
niet-registratie? 

-ZooEasy 
-Gebruikers 
-Bonte Bentheimer houders 
-Bestuur 

-Vergelijkingsonderzoek 
-Interviews 
-Interviews & Enquête 
-Interviews 

4.3 Hoe kan het registratiesysteem 
gebruiksvriendelijker worden zodat 
Bonte Bentheimerhouders gemotiveerd 
worden tot registratie? - Advies 

-Literatuur 
-Voorgaande vragen t.a.v. de 
vragen over Vereniging 

-Literatuuronderzoek 
-Concluderen 

Hoofdstuk 5: Vereniging 
  

5.1 Wat is de huidige opzet binnen de 
vereniging? 

-Statuten -Analyseren 

5.2 Wat zijn de activiteiten van de 
vereniging? 

-Website 
-Bestuur 

-Analyseren 
-Interview 
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5.3 Wat is de invloed van de vereniging 
op de registratie? 

-Bestuur 
-Leden 

-Interviews 
-Interviews 

5.4 Hoe is de communicatie binnen de 
vereniging vormgegeven? 

-Bestuur 
-Leden 

-Interviews 
-Interviews 

5.5 Wat is de cultuur binnen de 
vereniging? 

-Bestuur 
-Leden 
-Website 

-Interviews 
-Interviews 
-Analyseren 

5.6 Wat kan er verbeterd worden 
binnen de vereniging? 

-Voorgaande vragen t.a.v. de 
vragen over Vereniging 
-Bonte Bentheimerhouders 

-Concluderen 

 
-Enquête  

5.7 Hoe kunnen de verbeterpunten 
aangepakt worden? - Advies 

  

Hoofdstuk 6: Lange termijn 
mogelijkheden 

  

6.1 Hoe kan de Bonte Bentheimer 
ingezet worden in natuurbeheer in de 
toekomst?  

-Literatuur 
-Natuurbeheer experts 

-Literatuuronderzoek 
-Ongestructureerd 
interview 

Wat zijn de mogelijkheden van KI en de 
genenbank voor de Bonte Bentheimer? 

-Expert Ongestructureerd 
interview 

Het woord ‘interviews’ wordt gebruikt om semi-gestructureerde interviews aan te duiden.  

 

2.2. Interviews 
In de interviews was het hoofddoel om te ondervinden wat de voornaamste problemen zijn in het 
registreren van Bonte Bentheimers in het stamboek en het bijbehorende lidmaatschap bij de VNBBL 
en waar mogelijke oplossingen liggen.  
 
Selectie geïnterviewden 
Voor het afnemen van de interviews, is geïdentificeerd welke groepen geïnterviewd dienden te 
worden en in welke hoeveelheid. Aangezien de Bonte Bentheimer houders cruciaal zijn in de 
ontwikkeling én de oplossing van het probleem, vormen zij de grootste groep geïnterviewden. De 
groep Bonte Bentheimer houders is opgedeeld in Bonte Bentheimer houders die lid zijn en al hun 
varkens registreren, lid zijn en een deel van hun varkens registreren of geen lid zijn en daarom ook 
niets registreren. Er is voor deze groepen gekozen omdat ze verschillende standpunten kunnen hebben 
ten opzichte van registratie en in voldoende mate aanwezig zijn. Naast de Bonte Bentheimerhouders 
zijn er ook een aantal experts benaderd; experts in het stamboek systeem ZooEasy, een expert op 
gebied van genetica, een expert in het houden van hobbyvarkens en een aantal natuurbeheer experts. 
Er is gekozen voor deze verschillende experts, omdat zij kennis in achtergronden konden voorzien die 
lastig zijn te verkrijgen in literatuur. Aangezien de Bonte Bentheimer een zeldzaam en specifiek ras is, 
is er weinig literatuur over dit ras te vinden.  
 
Benaderingswijze geïnterviewden 
Een aantal geïnterviewde personen zijn benaderd via een online zoektocht via Facebook, Marktplaats 
en Google. Anderen zijn via de SZH en de VNBBL doorgegeven. In alle situaties is de sneeuwbalmethode 
toegepast om eventueel meerdere contacten via via te achterhalen. Deze geïnterviewden moesten 
aan de selectievoorwaarden voldoen, zoals hierboven is beschreven. 
In tabel 2 zijn de aantallen te vinden met verschillende personen die binnen één criterium zijn 
geïnterviewd. Er is bewust voor gekozen om geen namen van participanten of uitwerkingen van 
interviews  te delen. Deze keuze is gemaakt om geïnterviewden vrijuit te kunnen laten spreken over 
alles omtrent dit onderwerp. Mocht er een naam worden genoemd van een geïnterviewde dan is hier 
expliciet toestemming voor gegeven.  
 



10 
 

Tabel 2: Categorieën van geïnterviewden en aantal verschillende personen die hierbinnen zijn geïnterviewd. 

 
Aantal geïnterviewden 

Lid registreert alles 4 

Lid registreert deels 4 

Niet-lid 5 

Bestuurslid 2 (+ 2 oud bestuurders)  

ZooEasy expert 3 

Genetica expert  2 

Hobbyvarkens houden expert 1 

Natuurbeheer expert 4  
21*  

* sommige geïnterviewden hadden een dubbelrol  
 

Interviewhandleiding 
Voor elke groep geïnterviewden is er een aparte interviewhandleiding gemaakt. Deze 
interviewhandleiding is gebaseerd op de methode van Kalio et al. (2016). In deze handleiding is een 
beschrijving van de houding van de interviewer, de vragen per onderwerp, een introductie en slottekst 
te vinden. Deze kan worden teruggevonden in appendix 1.7. Van tevoren is deze interviewhandleiding 
uitgebreid gecontroleerd en voorbereid. De controle is uitgevoerd door al de onderzoekers feedback 
te laten geven op de handleiding. Tijdens elk interview is de handleiding gebruikt.  
 
Ongestructureerde en semi-gestructureerde interviews 
Er zijn twee soorten interviews afgenomen. Bij experts is voor een andere interviewstijl gekozen dan 
bij interviews met Bonte Bentheimer houders en bestuursleden. De ZooEasy experts vormen een 
uitzondering hierop. Zij zijn op dezelfde manier geïnterviewd als de Bonte Bentheimer houders en 
bestuursleden. 
Voor de experts is er een ongestructureerd interview voorbereid. Deze keuze is gemaakt omdat het 
deels onbekend was over welke precieze onderwerpen zij veel informatie konden voorzien (Boeije, 
2010). Een ongestructureerd interview geeft meer ruimte om af te wijken in vragen, om zo door te 
kunnen vragen op interessante projecten, interessante informatie of om het interview te sturen tot de 
juiste informatie. Dit kan omdat er gefocust wordt op het bespreken van bepaalde onderwerpen in 
plaats van vastgelegde vragen (Boeije, 2010).  
Voor de Bonte Bentheimerhouders, bestuursleden en ZooEasy experts betrof dit een semi-
gestructureerd interview (Boeije, 2010). Er is hiervoor gekozen om de problemen en oplossingen op 
dezelfde aspecten te kunnen beoordelen. Vragen die opkwamen tijdens het interview over benoemde 
interessante zaken werden als toevoeging gesteld en vragen die reeds werden beantwoord in het 
interview zijn overgeslagen. 
 
Resultaatverwerking  
Gedurende de interviews is gevraagd om toestemming voor notulen en opnames. Deze notulen zijn 
achteraf terug geluisterd, uitgewerkt en gecodeerd. Er is bewust gekozen om de interviews te 
transcriberen om tijd te besparen. Dit heeft weinig effect op de resultaten, omdat de exacte 
verwoording in de interviews niet essentieel is voor de codering in dit onderzoek (Boeije, 2010). De 
codering bevat de essentie van het gemaakte punt van de geïnterviewde en wordt niet beïnvloed door 
exacte bewoording en non-verbale communicatie, zoals stopwoorden en zuchten of lachen. Op basis 
van de codering zijn er conclusies getrokken in het onderzoeksrapport. Een uitwerking van de codes is 
te vinden in appendix 1.8. Er is besloten om de opnames en notulen niet te delen om de antwoorden 
van de geïnterviewden niet te beïnvloeden en te zorgen dat de geïnterviewden na het houden van de 
interviews niet benadeeld of bevoordeeld worden door de inhoud van wat er gezegd is tijdens de 
interviews (Boeije, 2010).  
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2.3. Enquête 
Na de afname van het grootste deel van de interviews, maar voor het coderen en analyseren hiervan, 
is de enquête gemaakt en verspreid naar Bonte Bentheimerhouders. Dit heeft als gevolg dat de 
interviews na een grondige analyse, andere problemen kunnen aandragen dan in de antwoordopties 
die in de enquête benoemd zijn. De enquête had als doel om te controleren of de bevindingen uit de 
interviews, met betrekking tot de geïnterviewde Bonte Bentheimerhouders, zijn te generaliseren naar 
de rest van de niet-geïnterviewde Bonte Bentheimerhouders. De enquête is zo gemaakt dat de 
groepen Bonte Bentheimerhouders die lid of niet-lid zijn van de vereniging worden gescheiden, zodat 
er verschillende vragen kunnen worden gesteld aan de juiste doelgroep. Zo krijgen de niet-leden 
bijvoorbeeld geen vragen over onderwerpen waar ze geen kennis over hebben, zoals het lidmaatschap 
bij de vereniging of het registreren via ZooEasy. De complete enquête is in de appendix 1.6 te vinden. 
 
Verspreidingsmethode 
De enquête is op twee manieren verspreid; via de sneeuwbalmethode en via een aantal betrokken 
instanties. De sneeuwbalmethode is in gang gezet via de kandidatenlijst voor onze interviews. Hierbij 
zijn zowel de leden als de niet-leden van de VNBBL benaderd om de enquête in te vullen en verder te 
verspreiden.  Deze methode is gekozen om zoveel mogelijk Bonte Bentheimerhouders te bereiken. Via 
deze methode kunnen er Bonte Bentheimerhouders bereikt worden die de onderzoekers zelf niet 
hadden kunnen vinden (Boeije, 2010). Anderzijds is de enquête ook verspreid via betrokken instanties. 
Hierbij zijn er oproepen voor het invullen van de enquête op belangrijke websites voor Bonte 
Bentheimerhouders en facebook-groepen voor de Bonte Bentheimer geplaatst. Het voordeel hiervan 
is dat er ook mensen bereikt worden buiten de kringen van de door ons gecontracteerde Bonte 
Bentheimer houders. Om te voorkomen dat mensen zonder kennis van Bonte Bentheimers de 
resultaten beïnvloeden zijn er vragen toegevoegd aan de enquête toegevoegd om dit te controleren. 
Als hieruit blijkt dat een respondent dit niet heeft, dan wordt de enquête beëindigd.   
 
Enquête analyse 
De volgende stap is het sluiten en het analyseren van de enquête. Het analyseren van de enquête is 
gedaan in SPSS. De enquête is een aanvulling op de interviews. Hierbij zijn er in SPSS beschrijvende 
statistieken opgevraagd over al de relevante vragen. De analyse van de enquête is te vinden in 
appendix 1.2. Als informatie uit de enquête wordt aangehaald in de tekst wordt hiernaar verwezen. 
 

2.4 Analyse huidige stamboekbeheersysteem 
ZooEasy Analyse 
Het ZooEasy systeem is geanalyseerd om de huidige populatie Bonte Bentheimers te achterhalen. 
Hierbij zijn al de belangrijke aspecten voor de registratie van de Bonte Bentheimers bekeken. Er is 
bekeken hoeveel Bonte Bentheimers er zijn ingeschreven elk jaar (zeugen en beren) en hoeveel 
dekkingen er zijn gedaan. Ook is er bekeken welke gegevens compleet zijn of juist missen en wat de 
huidige manier is om Bonte Bentheimers in het systeem te verwerken. Deze informatie is verzameld 
om een oordeel te kunnen geven of gegevens missen of overbodig zijn voor de registratie.  
 
ZooEasy Vergelijking 
Daarnaast is er een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd in ZooEasy. Het vergelijkingsonderzoek is 
uitgevoerd om te onderzoeken wat mogelijke inrichtingen van ZooEasy zijn, waarom deze voor andere 
rassen werken en of deze ook voor de Bonte Bentheimer kunnen werken. Er zijn een aantal andere 
zeldzame huisdierrassen, zoals de Nederlandse Landgeit en het Nederlandse Landvarken die hetzelfde 
stamboek systeem gebruiken. In ZooEasy is de huidige opzet voor de Bonte Bentheimer vergeleken 
met de opzet van de Nederlandse Landgeit en het Nederlandse Landvarken, om te kunnen zien of er 
verschillen tussen de inrichtingen van ZooEasy zitten. Deze verschillen zijn interessant omdat dezelfde 
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opzet,  modules of tools kunnen worden ingeschakeld voor het ZooEasy stamboek van de Bonte 
Bentheimer om het systeem gemakkelijker in gebruik te maken.  
 
Literatuur 
Naast de verkregen informatie uit de interviews, enquête en ZooEasy is er literatuuronderzoek gedaan 
om verkregen data te onderbouwen, om gaten in informatie op te vullen of interessante oplossingen 
aan te vullen. Dit onderzoek is gedaan via Google Scholar, WUR Library en Scopus. Naar aanleiding van 
de gesproken experts is er ook literatuur aangeraden en gebruikt.     
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3. Populatie 

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe de huidige structuur van de Bonte Bentheimerpopulatie 
in Nederland eruitziet. Daarna wordt er gekeken waarom een goede registratie van belang is en wat 
de risico’s zijn van een kleine (geregistreerde) populatie.  
 

3.1 Wat is de structuur van de huidige Bonte Bentheimer populatie? 
Inleiding 
Om te kunnen beschrijven hoe de huidige structuur van de Bonte Bentheimer populatie eruit ziet, is 
er gekeken naar de geregistreerde dieren in het registratieprogramma ‘ZooEasy’. Het doel is hierbij om 
inzicht te verkrijgen in de populatie om te kunnen zien of de populatie risico loopt op inteelt en/of 
uitsterven.  
 
Populatiestructuur 
Het is bekend dat niet alle Bonte Bentheimerhouders hun dieren registreren in het registratie 
programma ‘ZooEasy’. Hier gaan verschillende redenen aan vooraf, die later in hoofdstuk 4 
‘Registratie’ besproken zullen worden. De exacte populatie kan hierdoor niet worden bepaald. De 
populatie kan dus groter zijn dan dat het in ZooEasy wordt weergegeven. Tabel 3 laat de dieren zien 
die momenteel geregistreerd staan in ZooEasy. 
 
Tabel 3: De geregistreerde Bonte Bentheimer populatie in ZooEasy. Voor het laatst bepaalt op 26-02-2020. 

 
Bonte Bentheimers  Bonte Bentheimers Fok 

Jaar Zeugen Beren Totaal van aantal nesten Zeugen Beren 
 

2019 8 2 10 4 (5?)* 
   

2018 9 2 11 6 
   

2017 6 3 9 5 2 
  

2016 15 2 17 13 1 
  

2015 4 3 7 6 
   

2014 1 3 4 4 
   

2013 33 10 43 18 1 
  

2012 31 8 39 17 
   

2011 25 4 29 16 
   

2010 25 3 28 17 
 

1 
 

2009 5 1 6 4 
   

2008 5 0 5 4 
   

2007 3 0 3 2 
   

2006 1 0 1 1 
   

2005 4 0 4 2 
   

zonder geboortedatum 58 47 105 
    

totaal 228 88 316 
 

4 1 
 

* Door ontbrekende informatie kunnen dit zowel 4 als 5 nesten zijn 

 
Problemen 
De totale geregistreerde populatie bestaat uit 228 zeugen en 88 beren. Er zijn een paar dingen die fout 
gaan in deze geregistreerde populatie:  
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• Een deel van deze geregistreerde dieren is inmiddels niet meer in leven, maar staat nog wel 
als dusdanig geregistreerd. 

• Van sommige dieren is geen geboortedatum bekend. 

• Maar een paar dieren staan als fokpopulatie aangegeven, het is onwaarschijnlijk dat dit de 
daadwerkelijke fokpopulatie is. 

• Van een deel van de geregistreerde dieren is niet bekend wie de ouders zijn. 
Door het ontbreken van informatie is het lastig om conclusies te trekken over het risico dat de huidige 
populatie loopt. Het onderzoek van Windig & Hoving (2013) bevestigt wel dat de destijds 
geregistreerde populatie te klein was om het gezond voortbestaan van de populatie te kunnen 
garanderen.  
 
Conclusie 

• De geregistreerde populatie is klein en incompleet. 
 

3.2 Wat zijn de risico’s van een kleine populatie? 
Inleiding 
In de vorige deelvraag is aangegeven dat de huidige Bonte Bentheimer populatie klein is en dat de 
registratie niet compleet is. In deze deelvraag wordt onderzocht of en waarom dit problematisch kan 
zijn.  

 
Verwantschap 
Dieren met dezelfde voorouders zijn verwant aan elkaar. In een kleine populatie, met een lager aantal 
dieren, is de verwantschap tussen dieren over het algemeen hoger dan in een grote populatie (Windig 
& Hoving, 2013). In een gesprek met Jack Windig (persoonlijke communicatie, 10 februari, 2020) gaf 
hij aan dat in een kleine populatie eerder familieleden worden gekruist in vergelijking met een grote 
populatie. Dieren die verwant zijn aan elkaar, delen erfelijke eigenschappen. Verwantschap tussen 
dieren brengt het risico van inteelt met zich mee.  

 
Inteelt 
Inteelt ontstaat als dieren die verwant zijn aan elkaar gekruist worden met elkaar. Inteelt van een dier 
wordt gedefinieerd als de helft van de verwantschap tussen de ouders van het dier:   

𝐹𝑑𝑖𝑒𝑟 =  
1

2
∗ 𝑎𝑜𝑢𝑑𝑒𝑟𝑠   (Windig & Hoving, 2013). Hierbij is F de inteeltcoëfficient van het dier in kwestie 

en a de verwantschapscoëfficiënt tussen de vader en moeder van dit dier. Over het algemeen zijn 
populaties met kleine aantallen gevoeliger voor inteelt, vergeleken met grote populaties (Windig & 
Oldenbroek, 2015). Jack Windig (persoonlijke communicatie, 10 februari, 2020) vertelde dat ook in 
grote populaties dieren voorkomen die familie van elkaar zijn, mits er ver genoeg in de stamboom naar 
voorgaande generaties wordt gekeken. Dit gaat echter over zoveel generaties geleden, dat de erfelijke 
gebreken zijn verdwenen uit de populatie door natuurlijke selectie. Dit fenomeen wordt gezien in wilde 
dieren, maar ook in gedomesticeerde dieren zoals productiedieren (Silva et al., 2019) en honden 
(Windig & Oldenbroek, 2015). Door inteelt stijgt de homozygositeit. Dit houdt in dat het allel dat een 
dier heeft gekregen van de ene ouder, identiek is aan het allel dat het van de andere ouder heeft 
gekregen (Windig & Hoving, 2013). De stijging in homozygositeit zorgt ervoor dat recessief erfelijke 
gebreken tot uiting komen. Dit kan variëren van lagere vruchtbaarheid (lagere fitness of inteelt 
depressie) tot letale gebreken (J.J. Windig, persoonlijke communicatie, 10 februari 2020). Om de toe- 
of afname van inteelt in een populatie te kunnen zien, kan ∆F berekend worden. Dit geeft verandering 

van inteelt in een populatie per generatie aan en wordt berekend als: ∆𝐹 =
𝐹𝑡−𝐹𝑡−1

1−𝐹𝑡−1
 

Waarbij Ft staat voor de gemiddelde inteeltcoëfficiënt in de huidige generatie en Ft-1 voor de 
gemiddelde inteeltcoëfficiënt in de vorige generatie (Neale, 2008). Er wordt geadviseerd om de 
inteelttoename in een populatie te beperken tot maximaal 1% per generatie (Windig & Hoving, 2013).  
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Effectieve populatiegrootte 
De geregistreerde populatie van de Bonte Bentheimer wordt gezien als een kleine populatie.  
Echter geeft de populatiegrootte (N) niet altijd even goed inzicht in de inteelt binnen een populatie. 
De effectieve populatie (Ne) laat een geïdealiseerde populatie zien met dezelfde toe- of afname in 
inteelt als de oorspronkelijke populatiegrootte. (Husemann et al., 2016). Dit betekent dat je de 
effectieve populatie kan berekenen van een populatie als je de inteelttoename per generatie weet. Ne 

wordt berekend als: 𝑁𝑒 =
1

2∆𝐹
 (Neale et al., 2008). Met een kleine effectieve populatie is de kans op 

inteelt groter. Het is dus niet alleen belangrijk hoe groot de Bonte Bentheimer populatie is, maar 
voornamelijk hoe groot de effectieve populatiegrootte van de Bonte Bentheimer is. Wat hierbij ook 
van belang is, is dat de dieren in de effectieve populatie allemaal evenveel gebruikt worden om de 
volgende generatie te produceren. Dit is vaak niet het geval, doordat sommige dieren betere 
kwaliteiten hebben en daardoor vaker gebruikt worden in de fokkerij dan andere dieren. Dit maakt de 
effectieve populatie kleiner dan het aantal fokdieren (Windig & Oldenbroek, 2015). Een beer die 
populairder is dan andere beren en daardoor meer nakomelingen krijgt, laat de verwantschap in een 
populatie stijgen. Windig en Hoving (2013) vonden in hun onderzoek dat in 2013 zes beren vader zijn 
van meer dan 50% van de geregistreerde Bonte Bentheimers. Dat betekent dat een klein aantal 
mannelijke Bonte Bentheimers verantwoordelijk is voor de volgende generaties en dat de 
verwantschap in de volgende generaties dus hoog zal liggen. 
 
Risico’s inteelt 
Inteelt in een populatie brengt risico’s met zich mee. Inteelt laat homozygositeit in een populatie 
toenemen en daarmee stijgt ook de kans op de uiting van recessieve ziektes (Silva et al., 2019). In een 
heterozygoot phenotype zouden deze ziektes niet tot uiting komen, maar wel in een homozygoot 
phenotype (Windig & Hoving, 2013).  
Daarnaast wordt er een afname in de prestatie van individuele dieren gezien. Dit wordt inteelt 
depressie genoemd (Silió et al., 2013). Inteelt depressie is de afname van genetische diversiteit en de 
afname van prestatie in productie, veroorzaakt door een toename van de inteelt (Silva et al., 2019). 
Dit kan zich uiten in een langzamere groei of in verminderde vruchtbaarheid in varkens (Silió et al., 
2013). 

 
De Bonte Bentheimer en inteelt 
Zoals al eerder is genoemd, is de (geregistreerde) populatie van de Bonte Bentheimers klein. Als hierbij 
rekening wordt gehouden met het feit dat zes Bonte Bentheimer beren verantwoordelijk zijn voor 50% 
van de geregistreerde nakomelingen, dan kan er geconcludeerd worden dat de effectieve populatie 
nog lager ligt. In 2013 was de gemiddelde verwantschap tussen dieren geboren in 2012 en 2013 
geschat op 14.1%. Als alle dieren evenveel nakomelingen produceren zou de verwachte inteelt van 
hun nakomelingen op 7.1% liggen (Windig & Hoving, 2013). Een inteelttoename van 1.9% per generatie 
werd verwacht in 2013, dit ligt ruim boven de aangeraden maximum toename van 0.5%-1% per 
generatie (Windig & Hoving, 2013). Daarnaast zou dit betekenen dat de effectieve populatiegrootte 
voor de Bonte Bentheimer in 2013 op ongeveer 26 dieren zit.  
 
Conclusie 

• In een kleine populatie neemt de inteelt sneller toe 

• Door inteelt is er een hogere kans op uiting van recessieve ziektes en inteelt depressie 

• De inteelttoename per generatie van de Bonte Bentheimer lag in 2013 te hoog 
 

3.3 Advies 

Om inzicht te verkrijgen in de huidige populatie is het belangrijk dat dieren met een individueel 
nummer in het stamboek worden geregistreerd. Hoe completer het stamboek, des te beter kan er een 
inschatting gemaakt worden van de inteelt coëfficiënt en inteelttoename in de populatie. Daarnaast 
kan er door aanvulling van het stamboek beter worden ingeschat welke paringen tussen dieren 
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geschikt zijn en welke minder geschikt zijn door verwantschap. Een compleet stamboek kan fokkers 
ondersteunen in hun fokprogramma’s.  
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4. Registratie 

In dit hoofdstuk wordt er in deelvraag 4.1 verduidelijkt hoe het registratiesysteem van de VNBBL voor 
het stamboek werkt en wordt er een vergelijking getrokken met registratiesystemen van stamboeken 
van andere zeldzame huisdieren. In deelvraag 4.2 worden redenen voor of tegen registratie gegeven, 
via het systeem wat in deelvraag 4.1 beschreven is. Deze twee deelvragen zijn beschrijvende vragen. 
De bedoeling hiervan is het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van het 
registratiesysteem en -proces. In de laatste deelvraag van dit hoofdstuk, 4.3, worden er oplossingen 
aangereikt voor de geconstateerde problemen uit de voorgaande twee deelvragen. Dit is een 
oplossingsgerichte vraag, waarin het advies van het hoofdstuk wordt gegeven.    
  

4.1. Hoe is het huidige registratiesysteem vormgegeven? 
Inleiding 
In deze deelvraag zal het boekhoudsysteem van de VNBBL worden geïntroduceerd. Zoals in de 
methodiek beschreven is, is deze deelvraag beantwoord door middel van een analyse van ZooEasy. De 
ZooEasy inrichting van de VNBBL is geanalyseerd en in kaart gebracht. Ook is de ZooEasy van de 
Nederlandse Landgeit bekeken om zo in kaart te brengen wat mogelijke opties zijn in de inrichting van 
ZooEasy. Ter ondersteuning van deze bevindingen is literatuur gebruikt.  
 
UBN 
Varkens worden niet via een uniek identificatienummer geregistreerd zoals bij bijvoorbeeld runderen 
het geval is. In plaats daarvan worden varkens geregistreerd per verblijfplaats of locatie, zo ook de 
Bonte Bentheimer. Deze locaties krijgen een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, z.j. a). Zo is bekend welke locaties er zijn en hoeveel varkens er aanwezig 
zijn per locatie. Welke specifieke varkens dit zijn, is dus niet bekend. Als varkens verplaatst worden 
dient de verandering in varkens aantal van zo’n locatie binnen twee werkdagen worden doorgegeven 
aan het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, z.j. a). 
 
Stamboeksysteem 
Momenteel wordt het stamboek van de Bonte Bentheimer bijgehouden in ZooEasy. Binnen ZooEasy 
kan het systeem worden ingericht naar eigen behoeven. Daarnaast heeft ZooEasy een centrale server, 
waardoor de gegevens van dieren die fokkers invoeren overal beschikbaar zijn via een online 
internetverbinding. Dit is handig voor de VNBBL aangezien leden/Bonte Bentheimerhouders verspreid 
zitten over heel Nederland. Omdat ZooEasy goedkoper is dan andere stamboek programma’s, is het 
momenteel voor kleine rasverenigingen de enige betaalbare optie (Oldenbroek & Maurice-van 
Eijndhoven, 2015).  
 
Er kunnen verschillende soorten accounts worden vergeven vanuit ZooEasy: 

• Beheerdersaccount: een account waarmee alle gegevens kunnen worden gewijzigd, veelal is 
dit het account wat door de stamboekhouder wordt gebruikt om ZooEasy in te richten en bij 
te houden.  

• Fokkersaccount: een account waarin fokkers alleen hun eigen gegevens kunnen invullen en 
bewerken 

• Leesaccount: een account waarin alleen alle in ZooEasy staande informatie kan worden 
gelezen, de eigenaar van dit account kan ZooEasy niet zelf bewerken 

De ZooEasy beheerder van een rassenvereniging kan accounts aan mensen toewijzen door een 
emailadres aan een account te koppelen. Het gegeven wachtwoord voor dit account kan niet worden 
gewijzigd.  
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Binnen de VNBBL is er gekozen voor een systeem waarin de stamboekhouder een beheerdersaccount 
bezit waarmee alle gegevens worden ingevuld en alle leden een leesaccount ontvangen. Bonte 
Bentheimerhouders die gegevens in het stamboek willen zetten, kunnen dit dus niet eigenhandig via 
ZooEasy doen. Zij moeten aan de stamboekhouder doorgeven welke gegevens aangevuld, veranderd 
of nieuw er in gezet moeten worden. Bonte Bentheimerhouders die nieuwe gegevens willen zetten in 
ZooEasy moeten een mail sturen naar de stamboekhouder met deze gegevens. Om het stamboek 
compleet te maken worden er gegevens gevraagd over dekkingen, worpen en gegevens van nieuw 
geboren varkens om ze in het stamboek te kunnen opnemen. Een overzicht van de gevraagde gegevens 
kan worden gevonden in figuur 1. 
 

Omdat Bonte Bentheimerhouders ZooEasy niet eigenhandig aan kunnen passen, dient ZooEasy voor 
leden van de VNBBL vooral als administratief overzicht en blijk van raszuiverheid van de gehouden 
Bonte Bentheimers. Ook kunnen Bonte Bentheimerhouders ZooEasy gebruiken om proefdekkingen te 
maken. Via een proefdekking kan een Bonte Bentheimerhouder zien hoeveel percentage inteelt een 
potentiële nieuwe dekking zou hebben. Een verdere analyse van ZooEasy kan worden gevonden 
appendix 1.3. 

 
Conclusie 

• De Bonte Bentheimer wordt geregistreerd door middel van een uniek bedrijfsnummer (UBN).  

• ZooEasy kan worden aangepast naar eigen behoeven via het beheerdersaccount.  

• Leden van de VNBBL kunnen via een leesaccount in ZooEasy kijken.  

• Gegevens over dekkingen, worpen en het registreren van nieuwe Bonte Bentheimers gaat over 
de mail via de stamboek beheerder.  

 

Figuur 1: een overzicht van de gevraagd gegevens per dekking, worp en Bonte Bentheimer varken in het 
huidige ZooEasy systeem.  
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4.2. Wat zijn redenen voor registratie en niet-registratie? 
In deze deelvraag worden de verschillende redenen om wel of niet te registreren behandeld. Zoals in 
de methodiek beschreven is, zijn de interviews gebruikt om achter de redenen voor en tegen 
registratie te komen. De enquête was oorspronkelijk opgesteld om de bevindingen van de interviews 
te controleren. Omdat een laag aantal respondenten de enquête heeft ingevuld, zijn deze resultaten 
echter niet generaliseerbaar naar de totale populatie van Bonte Bentheimerhouders (appendix 1.2). 
Daarnaast zijn de resultaten van de interviews en de enquête niet vergelijkbaar, omdat er verschillende 
benamingen voor redenen in de enquête gebruikt worden en er dus verschillende redenen staan in de 
enquête dan soms in de interviews is genoemd. De enquête biedt echter wel nuttige inzichten in de 
mening van andere Bonte Bentheimer houders. Zowel de interviews als de enquêtes worden in deze 
deelvraag behandeld om de belangrijkste redenen voor of tegen registratie te achterhalen. 
 
Redenen om te registreren 
Interviews 
In figuur 2 hieronder zijn de door de geïnterviewden genoemde redenen om te registreren 
weergegeven. In de tekstvakken rond het varken staan de redenen voor registreren, hiernaast staat in 
de cirkel het nummer van de reden en in het vierkant hoe vaak dit is genoemd in de interviews door 
verschillende geïnterviewden. In totaal zijn er 13 Bonte Bentheimerhouders en 2 bestuursleden 
geïnterviewd. In de appendix 1.1 is te vinden hoe deze redenen om te registreren door middel van 
coderen uit de interviews naar voren zijn gekomen. 

In totaal zijn er uit de interview data 7 redenen naar voren gekomen. De door de geïnterviewden meest 
genoemde redenen om te registreren zijn het in kaart brengen van de Bonte Bentheimer populatie en 

Figuur 2: De genoemde redenen voor registratie tijdens de interviews. Per reden is aangegeven hoe vaak deze 
is genoemd. 
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het in standhouden van het Bonte Bentheimer ras. Dat de geïnterviewden deze het meest genoemd 
hebben, hoeft niet te betekenen dat deze redenen het belangrijkste zijn. Ook redenen die door minder 
geïnterviewden zijn genoemd kunnen veel invloed hebben op het gedrag van de Bonte 
Bentheimerhouders. Hoeveel invloed dit precies is per reden, kan niet uit de data worden opgemaakt. 
Vandaar dat redenen, zoals ‘uitzondering preventief ruimen’ en ‘geregistreerde Bonte Bentheimers 
zijn meer waard’ in de afbeelding genoemd worden.    
 
Enquête 
Tabel 4 laat zien dat de belangrijkste reden om te registreren het bijdragen aan het voortbestaan van 
het ras de Bonte Bentheimer is voor de respondenten van de enquête. De minst belangrijke reden voor 
stamboekregistratie is de waardestijging van de Bonte Bentheimer na registratie. In de interviews werd 
het instandhouden van het Bonte Bentheimer ras ook veel genoemd. De extra waardestijging door het 
inschrijven van de Bonte Bentheimers werd ook niet veel in de interviews genoemd. Deze resultaten 
lijken elkaar te bevestigen, maar doordat er in de enquêtes andere beschrijvingen en namen zijn 
gebruikt kan dit niet met zekerheid gezegd worden.    

 
Tabel 4: De rangschikking van de redenen om te registreren in het stamboek volgens de leden van de VNBBL. 
Deze vraag diende ingevuld te worden door de redenen van 1 tot 5 te rangschikken. Hierbij is 1 de belangrijkste 
reden en 5 de minst belangrijke reden 

Redenen wel 
registreren in 
stamboek 

Door te 
registreren in 
het stamboek 
draag ik bij aan 
het 
voortbestaan 
van het ras 

Door te 
registreren in 
het stamboek 
houd ik 
overzicht over 
mijn eigen 
dieren 

Door het 
registreren 
in het 
stamboek is 
mijn dier 
meer geld 
waard 

Door het 
registreren in 
het stamboek 
kan ik andere 
raszuivere 
dieren 
bekijken 

Door het 
registreren in 
het stamboek 
kan ik voorbeeld 
dekkingen 
maken 

Rangschikking 1 3 5 2 4 

 
In tabel 5 is het voordeel ‘ZooEasy is overzichtelijk’ als hoogst gerangschikt. Het laagst gerangschikt is 
het voordeel ‘Het systeem waarbij de stamboekhouders ZooEasy invullen werkt goed’. In de interviews 
werd alleen aangegeven dat ZooEasy te ingewikkeld was. Dit is dus niet goed te vergelijken met de 
redenen waarom het ingewikkeld is.  
 
Tabel 5: De rangschikking van de voordelen van ZooEasy volgens de leden van de VNBBL. Deze vraag diende 
ingevuld te worden door de voordelen van 1 tot 5 te rangschikken. Hierbij is 1 het belangrijkste voordeel en 5 
het minst belangrijke voordeel. 

Voordelen 
ZooEasy 

ZooEasy is 
overzichtelijk 

ZooEasy is 
makkelijk in 
gebruik 

Het systeem waarbij de 
stamboekhouders ZooEasy 
invullen werkt goed 

Het is duidelijk 
wat ik met 
ZooEasy kan 

Rangschikking 1 3 4 2 
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Redenen om niet te registreren 
Interviews 

In figuur 3 zijn de door de geïnterviewden redenen om niet te registreren genoemd. In de tekstvakken 
rond het varken staan de redenen voor registreren, hiernaast staat in de cirkel het nummer van het 
probleem, wat in het volgende hoofdstuk wordt gebruikt om de nadelen met de oplossingen te 
verbinden. In het vierkant staat hoe vaak de reden is genoemd in de interviews door de verschillende 
geïnterviewden. In totaal zijn er 13 Bonte Bentheimerhouders en 2 bestuursleden geïnterviewd. In de 
appendix 1.1 is te vinden hoe deze redenen om te registreren uit de interviews naar voren zijn 
gekomen. 

 

 
Figuur 3: De genoemde redenen voor niet registreren tijdens interviews. Per reden is aangegeven hoe vaak deze 
is genoemd. 

Uit de interview data zijn er 8 redenen gevonden om niet te registreren. De door de geïnterviewden 
meest genoemde redenen zijn dat de registratie te veel moeite kost en dat ZooEasy te ingewikkeld is. 
De andere redenen zijn ook allemaal veel genoemd, op ‘Er staan te weinig Bonte Bentheimers in 
ZooEasy’ en ‘Het stamboek is onbekend onder de Bonte Bentheimerhouders’ na. Dat de 
geïnterviewden deze redenen het minst genoemd hebben hoeft niet te betekenen dat deze redenen 
het minst belangrijk zijn. Ook redenen die door minder geïnterviewden zijn genoemd kunnen veel 
invloed hebben op het gedrag van de Bonte Bentheimerhouders. Hoeveel invloed dit precies is per 
reden, kan niet uit de data worden opgemaakt.  
De reden ‘deadlines voor inschrijving Bonte Bentheimers in het stamboek’ is niet door Bonte 
Bentheimerhouders genoemd. Deze reden is uit de ZooEasy analyse naar voren gekomen en wordt 
toegelicht in de appendix 1.3. 
Voor de in dit hoofdstuk genoemde nadelen zijn in het volgende hoofdstuk adviezen geschreven om 
er voor te zorgen dat meer Bonte Bentheimerhouders gaan registreren in het stamboek van de VNBBL.  
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Enquête  
Tabel 6 laat zien dat de belangrijkste reden uit de enquête om niet te registreren is dat registreren te 
veel tijd kost. De minst belangrijke reden uit de enquête was dat geregistreerde dieren geen 
meerwaarde voor de respondenten hebben. De meest genoemde reden om niet te registreren uit de 
interviews was dat registratie te veel moeite kost voor de houder, wat overeen lijkt te komen met de 
meest genoemde reden in de enquête. De minst genoemde redenen voor de houders waren ‘er staan 
te weinig Bonte Bentheimers in ZooEasy’ en ‘Deadlines voor inschrijving Bonte Bentheimers in het 
stamboek’, deze redenen kwamen niet in de enquête voor. De reden ‘ZooEasy is te ingewikkeld’ uit de 
interviews is ook door erg veel Bonte Bentheimer houders benoemd in de interviews en lijkt op het 
één na meest gekozen reden tegen registratie uit de enquête. Deze resultaten lijken elkaar te 
bevestigen, maar doordat er in de enquêtes andere beschrijvingen en namen zijn gebruikt kan dit niet 
met zekerheid gezegd worden.  
 
Tabel 6: De rangschikking van de redenen om niet te registreren in het stamboek volgens de leden van de 
VNBBL. Deze vraag diende ingevuld te worden door de redenen van 1 tot 5 te rangschikken. Hierbij is 1 de 
belangrijkste reden en 5 de minst belangrijkste reden. 

Redenen niet 
registreren in 
stamboek 

Registreren 
kost mij veel 
tijd 

Ik snap niet 
goed hoe 
registreren 
werkt 

Ik wil wel 
registreren, maar 
mijn dier wordt 
niet toegelaten 

Geregistreerde dieren 
hebben geen 
meerwaarde voor mij 

Rangschikking 1 2 3 4 

 
Tabel 7 laat zien dat het belangrijkste nadeel aan ZooEasy is dat ZooEasy onoverzichtelijk is. Dit spreekt 
de bevindingen uit de voordelen van ZooEasy in tabel 5 tegen. Dit zou kunnen aangeven dat er een 
verdeeldheid onder de respondenten is over de overzichtelijkheid van ZooEasy. Het zou echter ook 
kunnen dat de vraag onduidelijk was, of dat deze niet goed is gelezen. Het gemiddeld minst genoemde 
nadeel van ZooEasy is dat het onduidelijk is wat er met ZooEasy kan worden gedaan. In de interviews 
werd alleen aangegeven dat ZooEasy te ingewikkeld was. Dit is dus niet goed te vergelijken met de 
redenen waarom het ingewikkeld is. De resultaten over ZooEasy van de interviews lijkt te verschillen 
van de resultaten over ZooEasy van de enquête. In de interviews werd aangegeven dat ZooEasy te 
ingewikkeld was, terwijl dit niet meteen zo naar voren komt vanuit de enquête (appendix 1.2). 
 
Tabel 7: De rangschikking van de nadelen van ZooEasy volgens de leden van de VNBBL. Deze vraag diende 
ingevuld te worden door de nadelen van 1 tot 5 te rangschikken. Hierbij is 1 het belangrijkste nadeel en 5 het 
minst belangrijke nadeel. 

Nadelen 
ZooEasy 

ZooEasy is 
onoverzichtelijk 

ZooEasy is 
lastig in 
gebruik 

Het systeem waarbij de 
stamboekhouders ZooEasy 
invullen werkt niet goed 

Het is 
onduidelijk wat 
ik met ZooEasy 
kan 

Rangschikking 1 2* 2* 4 

*Deze nadelen van ZooEasy werden gemiddeld als even belangrijk gezien. 
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Conclusie 

• De meest genoemde redenen uit de interviews om te registreren zijn: 
▪ Om de populatie van de Bonte Bentheimer in kaart te brengen. 
▪ Om het Bonte Bentheimer ras in stand te houden. 

• De meest genoemde redenen uit de interviews om niet te registreren zijn:  
▪ Registratie kost te veel moeite voor de houder. 
▪ ZooEasy is te ingewikkeld. 

De redenen voor  registratie en de redenen voor niet-registratie van de interviews en van de enquête 
lijken veelal overeen te komen.  De resultaten over ZooEasy lijken wel van elkaar te verschillen. Het is 
lastig om hier een verdere conclusie aan te verbinden, aangezien de benamingen anders zijn en er 
andere antwoordopties genoemd worden in de enquête. Hierdoor kunnen de resultaten niet direct 
met elkaar vergeleken worden 
 

4.3. Hoe kan het registratiesysteem gebruiksvriendelijker worden zodat Bonte 

Bentheimerhouders gemotiveerd worden tot registratie? - Advies  
Inleiding 
In deze deelvraag zullen de analyses uit de afgelopen twee deelvragen worden gebruikt om een advies 
te vormen over verbeteringen in het registratiesysteem om zo Bonte Bentheimerhouders te motiveren 
tot registratie. De adviezen zijn gebaseerd op in de interviews verkregen ideeën, uit theorie 
ontwikkelde ideeën en zelf ontwikkelde ideeën naar aanleiding van in interviews genoemde 
problemen. De adviezen zullen eerst per verbeterpunt gegeven worden. Op het eind worden de 
belangrijkste adviezen kort op een rijtje gezet. 

 
1. Registratie kost te veel moeite 

Het is belangrijk voor gebruikers dat alles zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk is. Als dit het geval is 
dan kost het de gebruiker minder moeite en zullen zij eerder de stap ondernemen. Vanuit de theorie 
“ego depletion” is actief ergens mee bezig zijn of op reageren beperkt. Wanneer mensen een druk 
leven hebben, zullen ze sommige taken laten vallen door een beperking in daadkracht capaciteit 
(Baumeister et al., 1998). Wanneer het registreren te veel werk kost, is dit een taak die al snel uit de 
agenda kan worden geschrapt of uitgesteld. Om ervoor te zorgen dat gebruikers meer gegevens over 
hun Bonte Bentheimers doorgeven kunnen hier meerdere stappen voor worden ondernomen: 

 
Gebruikers moeten het belang van een compleet stamboek inzien  
Advies: een betere informatievoorziening naar leden over het belang van zuivere Bonte Bentheimers 
registreren in het stamboek  

 
Een positieve houding is niet altijd genoeg voor het ondernemen van actie (Samuelson & Zeckhauser, 
1978), vandaar dat het registratiesysteem niet teveel moeite moet kosten. Het is belangrijk dat Bonte 
Bentheimerhouders hun gegevens gemakkelijk kunnen doorgeven 
Advies: voorzien van formulieren op de website waardoor gemakkelijk gegevens kunnen worden 
gestuurd naar de stamboekhouder. Momenteel bestaat deze wel op de website in de vorm van een 
“dekking formulier” (Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken, z.j. d). Een zelfde 
formulier creëren voor een worp en het inschrijven van een Bonte Bentheimer in het stamboek wordt 
aangeraden. 

 
Volgens het “mere exposure effect” kijk je positiever naar dingen die je vaker ziet (Bornstein & 
Agostino, 1992). Wanneer het registreren dus regelmatig wordt aangekaart of benoemd, zullen Bonte 
Bentheimerhouders waarschijnlijk eerder registreren. 
Advies: Het sturen van herhalingen naar Bonte Bentheimerhouders over nog aan te vullen gegevens 
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2. Achterstand stamboekregistratie door bestuur 
Een achterstand op de administratie voor het stamboek is onhandig om het uiteindelijke doel van de 
VNBBL te bereiken. Het is van groot belang om alle doorgegeven Bonte Bentheimers in het systeem te 
zetten waardoor de populatie in het systeem meer kloppend wordt. 

 
Het is belangrijk dat doorgegeven gegevens van dekkingen, worpen en nieuwe Bonte Bentheimers op 
tijd in ZooEasy worden gezet 
Advies: zorg dat de stamboek email 2x per week wordt nagekeken en de doorgegeven gegevens worden 
verwerkt in ZooEasy. Mocht de verantwoordelijke persoon hier geen tijd voor hebben, dan is het zeer 
belangrijk dat een ander bestuurslid deze taak (tijdelijk) overneemt of erin bijspringt.  

 
3. Er staan te weinig Bonte Bentheimers in ZooEasy 

Omdat het stamboek momenteel incompleet is, kan dit werken als demotivatie voor andere Bonte 
Bentheimerhouders. Naast dat een compleet stamboek gunstiger is om proefdekkingen naar behoren 
te kunnen uitvoeren, kan een incompleet stamboek ook nog niet worden toegevoegd aan het 
paraplubestand van de SZH. Wanneer het stamboek van de Bonte Bentheimer wel in het 
paraplubestand kan worden opgenomen, kan er mogelijk worden gelobbyd voor een dierpremie voor 
zeldzame rassen vanuit de overheid wanneer iemand Bonte Bentheimers houdt, zoals dit bij de 
Lakenvelder is gebeurd (Veelteelt, z.j.). Deze monetaire beloning kan zorgen voor een groei in 
populariteit voor het houden van in het stamboek geregistreerde Bonte Bentheimers (Riedel, Nebeker 
& Cooper, 1988). Ook verkrijgen in het paraplubestand opgenomen zeldzame huisdierrassen een 
mogelijke uitzonderingspositie bij het preventief ruimen van varkens gedurende een varkensziekte 
uitbraak. Ze zullen dan minder snel geruimd worden, dit is echter geen garantie. In de theorie van “loss 
aversion” weegt “iets verliezen” emotioneel zwaarder dan “iets krijgen”. Men probeert zich hiervoor 
in te dekken en is daarom risico avers (Tversky & Kahneman, 1991).  

 
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het stamboek completer wordt, zodat deze aan het 
paraplubestand kan worden gekoppeld.  
Advies: licht leden in over het belang van het paraplubestand en de voordelen die dit met zich mee kan 
brengen, zodat zij al hun Bonte Bentheimers registreren. 
  

4. Deadlines voor inschrijving Bonte Bentheimer in het stamboek 
Momenteel is de deadline om Bonte Bentheimers in te schrijven in het stamboek niet haalbaar voor 
sommige Bonte Bentheimerhouders. In een interview werd aangegeven dat Bonte 
Bentheimerhouders pas als de biggen ouder zijn bepalen welke voor de slacht en welke voor de fok 
worden gebruikt. Alleen de Bonte Bentheimers voor de fok worden in dit geval geregistreerd. Op het 
moment van deze keuze is de deadline voor inschrijving al verstreken waardoor ervoor wordt gekozen 
om de Bonte Bentheimers niet in te schrijven. Dit contrasteert met het doel om meer Bonte 
Bentheimers ingeschreven te hebben staan. Een deadline is goed als stok achter de deur, maar het 
moet echter wel haalbaar zijn voor de gebruikers, anders werkt het juist demotiverend (Jewell, 2003). 
Ook zou het geen verschil moeten maken waarvoor de Bonte Bentheimer wordt gebruikt in de keuze 
voor wel of niet registratie in het stamboek. Om ervoor te zorgen dat Bonte Bentheimerhouders de 
deadline wel zullen halen, kunnen er verschillende dingen worden gedaan: 

 
Het is belangrijk dat de deadline een motiverende en haalbare deadline is, zodat Bonte 
Bentheimerhouders zich hieraan houden. 
Advies: verleg de deadline naar een later moment of creëer een flexibele deadline 

 
Na het verlopen van de deadline kunnen zuivere Bonte Bentheimers niet meer worden opgenomen in 
het stamboek. Dit zou wel mogelijk moeten zijn. 
Advies: Maak een onderverdeling in een hoofdstamboek en een hulpstamboek, waarin het 
hoofdstamboek strengere eisen heeft voor registratie dan het hulpstamboek. Het is hiervoor belangrijk 
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dat er aan het hoofdstamboek ook meer voordelen zitten dan aan het hulpstamboek, waardoor Bonte 
Bentheimerhouders worden gemotiveerd om in het hoofdstamboek te willen staan in plaats van in het 
hulpstamboek (appendix 1.4). 

 
Zowel Bonte Bentheimers voor de fok als voor het vlees zouden in ZooEasy geregistreerd moeten 
worden. 
Advies: In ZooEasy kan er een kolom worden aangemaakt waarin aangegeven staat of een Bonte 
Bentheimer voor het vlees of voor de fok is. Hierin kan ook onderscheid worden gemaakt in de 
hoeveelheid informatie die nodig is voor de registratie. Het hulpstamboek zou hierin een goede 
ondersteuning kunnen zijn.  

 
5. Te weinig kennis bij de houders 

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat Bonte Bentheimerhouders goed op de hoogte zijn wat de 
verwachtingen zijn van een zuivere Bonte Bentheimer en wanneer deze in het stamboek mag. Dit zal 
minder frustraties opleveren en meer duidelijkheid geven. De vereniging kan hier een actieve bijdrage 
in leveren.  

 
De vereniging kan meer informatie voorzien over wat fokken is en wat er wordt verwacht van een 
zuivere Bonte Bentheimer. 
Advies: Creëer een informatiepakket voor nieuwe leden waarin wordt uitgelegd hoe registratie werkt, 
wat hier de voordelen van zijn en wat de kenmerken zijn van een zuivere Bonte Bentheimer. Deze 
kunnen ook eenmalig aan bestaande leden worden vergeven.  

 
Door het reglement van het stamboek te verduidelijken, kunnen deze problemen ook worden 
verholpen. 
Advies: Door onderscheid te maken in een hoofd- en een hulpstamboek, kunnen zowel raszuivere als 
hybride Bonte Bentheimers worden opgenomen in het stamboek.  
Wanneer een Bonte Bentheimer de juiste kenmerken van een ras vertoont, maar niet in het stamboek 
is opgenomen, dan zou deze in het hulpstamboek worden opgenomen. De nakomelingen van deze 
Bonte Bentheimer worden na twee generaties kruisen met een zuivere Bonte Bentheimer uit het 
stamboek opgenomen in het hoofdstamboek. 
Wanneer een Bonte Bentheimer een hybride kruising is, dan kan deze ook worden opgenomen in het 
hulpstamboek. De nakomelingen van deze Bonte Bentheimer worden na drie generaties kruisen met 
een zuivere Bonte Bentheimer uit het stamboek opgenomen in het hoofdstamboek (appendix 1.4) 
 

6. Stamboekregistratie heeft geen meerwaarde 
Omdat het stamboek niet voor alle Bonte Bentheimerhouders een meerwaarde heeft, kiezen sommige 
Bonte Bentheimerhouders ervoor om hun Bonte Bentheimers niet te registreren. Wanneer het 
registreren van de Bonte Bentheimers een extra meerwaarde zou krijgen, wordt het aantrekkelijker 
om Bonte Bentheimers te registreren.  

 
Vanuit het paraplubestand zou er mogelijk een dierpremie voor zeldzame rassen voor Bonte 
Bentheimers kunnen komen en wordt de kans op ontruiming verkleind.  
Advies: benoem de voordelen van een koppeling met het paraplubestand en daarmee de reden dat het 
stamboek completer moet worden 

 
Registreren zou populairder kunnen worden wanneer de naamsbekendheid van de Bonte Bentheimer 
toe zal nemen. In Duitsland heeft de Bonte Bentheimer een grotere naam, met name in de 
vleesproductie tak. Als de naamsbekendheid van de Bonte Bentheimer als goed stuk vlees toeneemt, 
zou dit voor Nederland ook het geval kunnen zijn. Het is dan interessanter voor vleesproducenten om 
hun Bonte Bentheimers in het stamboek te zetten omdat hiermee de echtheid kan worden 
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aangetoond en het varken meer waard is, zoals dit met een Livar varken ook het geval is (Van der 
Voort, Van Dijk & Roest, 2011). Hiervoor moet eerst wel een netwerk en een merk op worden 
gebouwd.   
Advies: zet een actief netwerk op zetten waarin het Bonte Bentheimer vlees en het Bonte Bentheimer 
echtheidslabel actief worden gepromoot 
  
Momenteel mag iedereen de naam “Bonte Bentheimer” gebruiken voor zijn varkens, niet alleen de 
raszuivere varkens uit het stamboek 
Advies: zoek wat mogelijkheden zijn rondom het rechtmatig toe-eigenen van de naam “Bonte 
Bentheimer”, waardoor alleen in het stamboek geregistreerde Bonte Bentheimers de naam “Bonte 
Bentheimer” mogen dragen. Op deze manier wordt het interessanter voor vleesproducenten om hun 
Bonte Bentheimers in het stamboek te zetten omdat hun echtheid hiermee wordt aangetoond.  
  

7. Stamboek is onbekend onder Bonte Bentheimerhouders 
Niet alle Bonte Bentheimerhouders zijn bekend met de VNBBL en het bijbehorende stamboek. Door 
deze personen kennis te laten maken met de vereniging, kan stamboekregistratie toenemen.  

 
Het bekender maken van de naam “Bonte Bentheimer” kan ervoor zorgen dat het stamboek en de 
vereniging meer onder aandacht komen.   
Advies: Door middel van sociale media campagnes of actieve benadering van Bonte 
Bentheimerhouders die niet lid zijn kan het belang van het stamboek en behouden van de Bonte 
Bentheimer worden gecommuniceerd. Ook zou het zijn vruchten af kunnen werpen om het Bonte 
Bentheimer echtheidslabel meer leven in te blazen en te promoten. Wellicht dat de regels om dit 
echtheidslabel te verkrijgen iets aangepast moeten worden, maar op deze manier wordt het 
waardevoller om lid te zijn bij de vereniging en de Bonte Bentheimers te registreren. 
  

8. ZooEasy is te ingewikkeld   
Waar sommige Bonte Bentheimerhouders in interviews aangaven tevreden te zijn over het ZooEasy 
stamboek, vinden anderen het ingewikkeld en niet werkbaar. Het is dus zaak om het systeem van 
stamboekregistratie overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer een systeem van 
goede kwaliteit is, voorziet in goede informatie, een goede service biedt en de gebruiker tevreden is, 
wordt het systeem sneller een succes. Daardoor wordt het eerder gebruikt door de gebruikers (Petter, 
DeLone & McLean, 2013)   

 
Het is belangrijk om ZooEasy een herinrichting te geven om alles overzichtelijker neer te zetten. 
Advies: voeg een kolom toe waarin op de beginpagina meteen kan worden bekeken wat het geslacht 
van varkens is. Ook is het belangrijk om de sterfdata van overleden Bonte Bentheimers door te geven 
zodat de populatie correct kan worden bekeken.  

 
Het kan ook helpen om Bonte Bentheimerhouders vaardiger te maken in het gebruik van ZooEasy 
waardoor ze dit sneller zullen gebruiken als administratie van hun dieren. In het artikel van 
Mohammadi (2015) blijkt dat zowel de intentie om een online omgeving te gebruiken als de 
gebruiksvriendelijkheid een positief effect heeft op het gebruik van een online omgeving. 
Advies: biedt een cursus aan in het gebruik van ZooEasy om uit te leggen hoe alles werkt, of oude kennis 
op te frissen. Wanneer de handleiding op de website makkelijk te bereiken is via de eerder genoemde 
formulieren om informatie in het stamboek op te nemen, zal deze sneller worden bekeken ter naslag. 
Ook is het goed om in de gaten te houden wie meer moeite heeft met ZooEasy en deze personen extra 
ondersteuning te geven.   

 
  



27 
 

Belangrijkste adviezen op een rijtje: 

• Formulieren plaatsen op de website waardoor gegevens makkelijker kunnen worden 
doorgegeven aan het stamboek.  

• Herinneringen sturen naar Bonte Bentheimerhouders om alle gegevens compleet te maken.  

• Een scheiding tussen een hoofd- en hulpstamboek.  

• Bekijken hoe de naam “Bonte Bentheimer” wettelijk kan worden toegeëigend. 

• De Bonte Bentheimer op de kaart zetten door het echtheidslabel meer te promoten. 

• Het belang van registratie aankaarten, zodat het stamboek completer kan worden en daarmee 
opgenomen kan worden in het paraplubestand. 

• Een welkomstpakket voorzien voor nieuwe leden.  

• ZooEasy overzichtelijker inrichten en uitleg geven over hoe het programma valt te gebruiken.  
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5. Vereniging 

In dit hoofdstuk wordt de VNBBL beschreven. Verschillende aspecten van de VNBBL zijn onderzocht, 
zoals de opzet van de vereniging, de activiteiten die worden georganiseerd, de communicatie binnen 
de vereniging en de cultuur van de vereniging.  Het hoofdstuk eindigt met een advies.   
 

5.1 Wat is de huidige opzet binnen de vereniging? 
Inleiding 
Door middel van interviews zijn de resultaten voor deze deelvraag over de huidige opzet van de 
vereniging verkregen. Er zijn (bestuurs)leden van de VNBBL geïnterviewd. Het interview bevatte geen 
specifieke vraag om achter de huidige opzet van de VNBBL te komen. Er was echter wel een vraag over 
het doel van de vereniging. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de statuten van VNBBL (Vereniging 
het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken, z.j. c). 
 
Statuten 
Volgens de statuten is de vereniging op 17 februari 2009 opgericht. In deze statuten is het doel van de 
vereniging vastgelegd. Het doel is om het Bonte Bentheimer Landvarken in stand te houden. Dit wordt 
bevestigd door de geïnterviewden. Zij noemen daarnaast nog dat de VNBBL het doel heeft om de leden 
met elkaar te verbinden om dit hoofddoel te bereiken. Zelf beschrijft de vereniging in de statuten dat 
zij hun doel proberen te bereiken door: 

• Het verantwoord fokken van het Bonte Bentheimer landvarken te stimuleren. 

• Het aanleveren van stamboekgegevens aan stichting het Nederlandse Bonte Bentheimer 
Landvarken. 

• Het bieden van begeleiding en adviezen aan fokkers, houders en vrijwilligers. 

• Het geven van voorlichting over het doel van de vereniging aan het publiek in het algemeen. 

• Andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
Het bestuur zou volgens de statuten ten minste uit drie personen bestaan. De website geeft aan dat 
er momenteel vijf bestuursleden zijn die benoemd worden voor een periode van twee jaar: voorzitter, 
penningmeester, secretaris, lid én stamboekbeheerder, lid én website beheerder. Er zijn geen 
commissies blijkt uit een interview. Een geïnterviewd bestuurslid gaf aan dat de VNBBL ongeveer 60 
leden heeft. Momenteel wordt de contributie aan het eind van het jaar geheven.  
 
Conclusie 

• VNBBL heeft als doel het Bonte Bentheimer Landvarken ras in stand te houden. 

• De stichting beheert het stamboek en VNBBL levert de gegevens voor het stamboek. 

• Het instandhouden gebeurt via het geven van voorlichting, adviezen en stimulatie in 
verantwoord fokken. 

• VNBBL bestaat momenteel uit een bestuur van vijf leden. 

• Er zijn geen commissies binnen de vereniging. 

• VNBBL heeft ongeveer 60 leden. 
 

5.2 Wat zijn de activiteiten van de vereniging? 
Inleiding 
Door middel van interviews zijn de resultaten voor deze deelvraag over de activiteiten van de 
vereniging verkregen. Er zijn (bestuurs)leden van de VNBBL geïnterviewd. Het interview bevatte geen 
specifieke vraag om achter de activiteiten van de VNBBL te komen, deze activiteiten zijn tussen de 
regels door vernomen van de geïnterviewden. De activiteiten van de VNBBL bestaan uit de algemene 
leden vergadering (ALV) en een ledendag. Op de website staat dat er jaarlijks een Echte Bonte 
Bentheimer labeldag is (Vereniging het Nederlandse Bont Bentheimer Landvarken, z.j. b.), deze dag is 
echter niet genoemd in de interviews. Daarom wordt er in dit hoofdstuk niet op de labeldag ingegaan. 
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ALV 
De ALV hoort één keer per jaar gehouden te worden. Wat betreft de financiële zaken, hoort er binnen 
zes maanden na afloop van het boekjaar door alle bestuursleden een handtekening worden gezet 
onder de jaarrekening (Verenigingen & Stichtingen, 2012). Van een vereniging hoort deze jaarrekening 
gecontroleerd te worden door een kascommissie. Deze jaarrekening is in het financieel verslag 
opgenomen en tijdens de ALV wordt deze samen met het algemeen jaarverslag besproken. Daarnaast 
is de verkiezing en (her)benoeming van het bestuur en een eventuele benoeming van nieuwe 
kascommissie. Daarnaast wordt de contributie voor het komende jaar vastgesteld. Uit een interview 
blijkt dat er binnenkort een ALV wordt georganiseerd, omdat er nieuwe bestuursleden het bestuur in 
gaan. Een ALV is de kans voor leden om vragen te stellen, opmerkingen te maken of ideeën te opperen. 
Verder ontmoeten leden elkaar op deze vergaderingen en kan er genetwerkt worden. Deelname aan 
de ALV is gratis, maar voor een maaltijd wordt een bijdrage gevraagd (Vereniging het Nederlandse 
Bonte Bentheimer Landvarken, z.j. b) 
 
Ledendag 
Naast de ALV, vindt ook de ledendag één keer per jaar plaats. Het is een dag om kennis over te dragen 
aan de leden en daarnaast is het een mooie gelegenheid om leden met elkaar in contact te laten 
komen. De dag kan ingevuld worden met een symposium of een bedrijfsbezoek aan bijvoorbeeld een 
lid van VNBBL of een voedingsbedrijf. Deze dag wordt georganiseerd door het bestuur. Een voorbeeld 
van onderwerpen van de ledendagen zijn kunstmatige inseminatie (KI) & voortplanting en voeding & 
vleeskwaliteit (Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken, z.j. b).   
 
Conclusie 

• Jaarlijks zal er één ALV en één ledendag plaatsvinden. 

• De ALV is een verplichte activiteit om het gevoerde en te voeren beleid van de vereniging te 
bespreken. 

• De ledendag is een activiteit om de leden van kennis te voorzien. 
 

5.3 Wat is de invloed van de vereniging op de registratie? 
Inleiding 
Met behulp van interviews zijn de resultaten van deze deelvraag over invloed van de vereniging op de 
registratie verkregen. Er zijn (bestuurs)leden van de VNBBL geïnterviewd. Er zijn verschillende aspecten 
die invloed kunnen hebben op de registratie. Zo kan de stamboekbeheerder en de achterstand van 
registreren invloed hebben op de registratie in ZooEasy.  

 
Invloed van bestuur 
Uit interviews is gebleken dat het bestuur van de VNBBL een grote essentiële rol speelt in het 
registeren van Bonte Bentheimers in het stamboek. Zij faciliteren namelijk de registratie in ZooEasy 
door middel van een stamboekbeheerder. Uit interviews en door analyse van de site is gebleken dat 
er sinds kort twee stamboekbeheerders zijn. Wanneer er maar één stamboekbeheerder is en hij/zij 
niet actief is, ontstaat er een achterstand in de stamboekregistratie. De leden zijn dus afhankelijk van 
de stamboekbeheerders omdat de stamboekbeheerders hun Bonte Bentheimer juist registreren in het 
stamboek. Echter kunnen de stamboekbeheerders ook zien welke informatie er mist en welke 
informatie zij van de leden nodig hebben voor ZooEasy. De leden zijn afhankelijk van het bestuur voor 
het verkrijgen van een leesaccount. Een bestuur heeft indirect invloed op het registreren. 
 
Invloed van leden 
De leden hebben invloed op het registreren omdat zij de juiste informatie over hun Bonte Bentheimers 
door moeten geven. Er zijn verschillende redenen boven gekomen uit interviews waarom de leden niet 
willen registreren, zoals tijdnood of dat er geen meerwaarde is in registeren. Als deze redenen zorgen 
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dat de leden niet registreren, heeft dit ook invloed op de registratie. Leden hebben echter ook invloed 
op het registreren door tijdens een ALV problemen aan te kaarten. Zo kunnen de leden met hun 
stemrecht invloed hebben op veranderingen, zodat het registreren wordt verbeterd.   
 
Conclusie 

• Leden en bestuur hebben samen invloed op het registeren van de juiste informatie in ZooEasy. 

• Bestuur heeft invloed op het registreren door: 
▪ Het stamboek bij te houden. 
▪ Zorgen dat de leden de juiste informatie doorsturen. 
▪ De juiste informatie in ZooEasy toe te voegen. 
▪ Zorgen dat de leden de juiste materialen hebben om in bijvoorbeeld ZooEasy te 

kunnen. 

• Leden hebben invloed op het registreren door: 
▪ De juiste informatie door te sturen. 
▪ Aangeven tijdens de ALV tegen welke problemen ze aanlopen.  

 

5.4 Hoe is de communicatie binnen de vereniging vormgegeven? 
Inleiding 
Met behulp van interviews zijn de resultaten van deze deelvraag over de communicatie binnen de 
vereniging verkregen. Er zijn (bestuurs)leden van de VNBBL geïnterviewd. Er zijn specifieke vragen 
gesteld over de communicatie om deze in kaart te brengen. De communicatie van de vereniging kan 
worden opgedeeld in verschillende delen: bestuur – bestuur, leden – leden, leden – bestuur, bestuur 
– leden en bestuur – extern.  
 
Communicatie bestuur – bestuur 
De bestuursleden proberen elkaar zes tot twaalf keer per jaar te zien tijdens een bestuursvergadering. 
Hierin bespreken zij de gang van zaken, de problemen en verdelen zij taken wanneer er iets geregeld 
moet worden, zoals een ledendag. Verder hebben zij een gezamenlijke groepsapp waarin zij elkaar 
spreken en hebben zij mailcontact. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van het feit dat zij elkaar 
kennen, zo wisselen zij bijvoorbeeld dieren uit. 
 
Communicatie leden – leden 
Er is momenteel geen ledenplatform. Sommige leden hebben contact met andere leden, dit gebeurt 
voornamelijk wanneer leden bij elkaar in de buurt wonen, blijkt uit een interview. Anderen hebben 
nauwelijks contact met leden. Sommige leden gingen naar de ALV, deze mensen komen daar in contact 
met andere leden. Op de ledendag komen leden elkaar ook tegen om te communiceren. Leden zoeken 
elkaar voornamelijk op wanneer zij dieren of kennis willen uitwisselen. Zo plaatst een lid bijvoorbeeld 
dieren op de website van VNBBL of wordt een lid gebeld voor mogelijke overname van biggen.  
 
Communicatie leden – bestuur 
Een geïnterviewd bestuurslid zegt dat er ruimte is voor klachten van leden via de mail. Verder kunnen 
leden altijd vragen stellen per telefoon en mail. Daarnaast is er communicatie tussen leden en het 
bestuur wanneer een lid de Bonte Bentheimers wil registreren in het stamboek. Daarnaast is er ruimte 
voor ideeën tijdens de ALV. 
 
Communicatie bestuur – leden 
Volgens een bestuurslid worden geopperde ideeën van leden tijdens een ALV op een later moment 
teruggekoppeld naar de betreffende leden. Naast terugkoppeling van geopperde ideeën in de ALV, is 
er voornamelijk communicatie van het bestuur naar leden via de nieuwsbrief. Op basis van de 
interviews wordt geschat dat de nieuwsbrief normaal vier tot vijf keer per jaar wordt gestuurd. Tot slot 
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zijn de website en de facebookpagina nog twee manieren van communicatie van het bestuur naar de 
leden. 
 
Communicatie bestuur – extern 
Er wordt aangegeven door een geïnterviewd bestuurslid dat de externe communicatie via de 
voorzitter gaat. Een voorbeeld van de externe communicatie in het contact met SZH. 
 
Conclusie 

• Er zijn verschillende soorten communicatie tussen meerdere partijen.  

• Deze soorten communicatie lopen uiteen van whatsapp berichtjes, mailtjes, telefoontjes, 
nieuwsbrieven, facebook, VBBL website, de jaarlijkse ALV tot de ledendag.  

• Het bestuur, leden en externe partijen behoren tot deze verschillende partijen.  

 

5.5 Wat is de cultuur binnen de vereniging? 
Inleiding  
De cultuur binnen de vereniging is in kaart gebracht door middel van interviews met twee 
bestuursleden en met verschillende leden. Daarnaast is de website van de VNBBL bekeken. Om een 
indruk te krijgen van de cultuur binnen de vereniging, is er gebruik gemaakt van het model van 
Hofstede. 
 
Cultuur 
Het model van Hofstede bestaat uit zes dimensies die verschillende kanten van cultuur belichten 
(Hofstede, 2011). Hierin wordt cultuur gedefinieerd als: “het collectieve programmeren van het 
verstand dat leden van een groep of categorie van andere mensen onderscheidt.” (Hofstede, 2011).  
De zes dimensies van het model van Hofstede zullen kort toegelicht worden: 

1. Machtsafstand 
De mate waarin leden met minder macht in een organisatie accepteren en verwachten dat 
macht ongelijk is verdeeld (Hofstede, 2011). Voor dit verslag is uitgegaan van in hoeverre het 
bestuur de macht in handen heeft en leden inspraak hebben. 

2. Onzekerheidsvermijding 
Geeft aan in welke mate een cultuur zijn leden programmeert om comfortabel of juist 
oncomfortabel te voelen in een onverwachte of ongestructureerde situatie (Hofstede, 2011). 
Voor dit verslag is uitgegaan van in hoeverre onzekerheid binnen de vereniging vermeden 
wordt. 

3. Individualisme versus collectivisme  
Geeft aan in hoeverre leden voor zichzelf moeten zorgen of juist in groepen dingen aanpakken 
(Hofstede, 2011). 

4. Masculiniteit versus femininiteit 
Geeft de distributie aan van waardes tussen de geslachten. Masculiniteit wordt hierbij gezien 
als assertief en competitief, waarbij femininiteit wordt gezien als bescheiden en zorgzaam 
(Hofstede, 2011). 

5. Lange termijn versus korte termijn oriëntatie 
Geeft aan in hoeverre een organisatie bewust bezig is met doelen voor op de lange termijn of 
juist gefocust is op het heden en met korte termijn doelen (Hofstede, 2011). 

6. (Toegevendheid versus terughoudendheid) 
In 2010 is er een extra dimensie toegevoegd aan het model van Hofstede en is een toevoeging 
aan de vijfde dimensie. Deze is echter voornamelijk bedoeld voor landen (Hofstede, 2011). Er 
is daarom gekozen om de cultuur van de vereniging in kaart te brengen aan de hand van de 
eerste vijf dimensies en de zesde dimensie achterwege te laten. 
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De vragen die gesteld zijn aan bestuursleden, zijn gebaseerd op de eerste vijf dimensies. Op deze 
manier is getracht de cultuur van de vereniging in beeld te brengen. Hierbij is het belangrijk om in 
gedachte te houden dat antwoorden van slechts twee bestuursleden hierop van toepassing zijn. Er 
zitten echter meer mensen in het bestuur, waardoor er geen compleet beeld gevormd kan worden.  
 
Machtsafstand 
In interviews kwam naar voren dat leden tijdens de ALV hun ideeën kunnen inbrengen. Het bestuur 
hakt knopen door, maar de leden hebben ook stemrecht om democratisch te bepalen wie er in het 
bestuur terechtkomt. Verder is er persoonlijk contact tussen het bestuur en de leden, door middel van 
mails en tijdens ALVs. Via mail kunnen klachten en opmerkingen van leden worden doorgegeven, wat 
duidt op een kleine machtsafstand. Daarnaast blijkt uit interviews dat het bestuur de taken oppakt, 
maar dat de leden en het bestuur samen verantwoordelijk zijn voor de vereniging. Er zijn echter geen 
commissies meer, waardoor de indruk wordt geschept dat het bestuur alles moet regelen. Dit zorgt 
ervoor dat de machtsafstand tussen bestuur en leden groter wordt. Leden gaven hierbij aan dat ze het 
idee hadden dat er soms kennis in het bestuur ontbreekt.  
De machtsafstand tussen leden en bestuur lijkt klein, echter is er wel enige frictie gaande.  
 
Onzekerheidsvermijding 
Er zijn weinig regels voor leden wat betreft het fokken. Er zijn wel adviezen en richtlijnen over het 
houden van varkens, gaf een geïnterviewde aan. Wanneer leden het label ‘Echte Bonte Bentheimer’ 
bij vleesverkoop willen voeren, dan komen er meer regels aan te pas. Daarnaast gaven geïnterviewden 
aan dat er een hoop regels rondom registratie in het stamboek zijn, maar dat deze niet altijd even 
duidelijk zijn. Regels binnen een organisatie of vereniging is een indicatie van onzekerheidsvermijding 
(Hofstede et al., 2011). Vasthouden aan tradities is ook een indicatie van onzekerheidsvermijding, 
maar dit wordt niet gezien binnen de VNBBL. De VNBBL wordt echter ook niet als innovatief gezien, 
bleek uit interviews. Er lijkt enige onzekerheidsvermijding te zijn, maar dit valt weg door de 
onduidelijkheid rondom de regels. Het lijkt daarom dat er weinig onzekerheidsvermijding is.  
 
Individualisme versus collectivisme 
Uit de interviews is gebleken dat er geen groepsvorming is binnen de vereniging. Vroeger waren er wel 
werkgroepen, maar door tijdgebrek zijn deze destijds gestopt. De leden werden door één 
geïnterviewde omschreven als gewoon één grote groep. Of de vereniging individualistisch of collectief 
overkomt, verschilt per geïnterviewde. Er is in meerdere interviews aangegeven dat er behoefte is aan 
uitwisseling van dieren en kennis tussen leden. Deze behoefte wordt momenteel niet echt vervuld. 
Hierdoor lijkt de vereniging op het moment meer individualistisch dan collectief opgesteld. Er is wel 
behoefte aan meer collectiviteit. 
 
Masculiniteit versus femininiteit 
De vereniging komt over als een feminine vereniging. Geïnterviewden beschreven dat tijdens 
discussies leden elkaar tegemoet komen in standpunten en dat er geen concurrentie tussen leden 
wordt ervaren. Dit zijn indicaties van femininiteit (Hofstede, 2011). Daarnaast werd aangegeven dat 
leden over het algemeen met respect met elkaar omgaan. De behoefte aan uitwisseling van kennis en 
ervaring met elkaar lijkt te bevestigen dat leden willen samenwerken en niet concurrerend zijn 
opgesteld. 
 
Korte termijn versus lange termijn oriëntatie 
De vereniging focust momenteel op korte termijn doelen. Beide geïnterviewde gaven aan dat dat op 
het moment de prioriteit is. Er werd benoemd dat door nu te focussen op de korte termijn doelen en 
ervoor te zorgen dat er meer overzicht is gecreëerd in het registratieproces, indirect de lange termijn 
doelen ook worden geholpen. Als voorbeelden van korte termijn doelen werden de financiën en 
stamboek op orde genoemd. Als lange termijn doel werd uitwisseling met Duitsland genoemd. 
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Conclusie 

• De VNBBL heeft over het algemeen een kleine machtsafstand 

• Er is weinig onzekerheidsvermijding in de VNBBL 

• De VNBBL is vrij individualistisch opgesteld, maar er is wel behoefte aan uitwisseling van kennis 
en dieren 

• De VNBBL komt over als een feminine vereniging 

• De VNBBL is vooral gefocust op de korte termijn doelen 
 

5.6 Wat kan er verbeterd worden binnen de vereniging? 
Inleiding 
Uit het behandelen van de onderwerpen van voorgaande deelvragen met de geïnterviewden kwamen 
bepaalde problemen aan het licht. Deze problemen worden in deze deelvraag schematisch weergeven 
in figuur 4, hieronder volgt er een toelichting op het schema.  
 
Verbeterpunten 
Interviews 
In figuur 4 staat in elk oranje, groen en blauw blokje een probleem van VNBBL. De oranje blokjes geven 
hoofdproblemen aan, de blauwe en groene problemen die hier toe leiden of hieruit voortkomen. Op 
de groene problemen wordt in het volgende hoofdstuk teruggekomen, om te laten zien hoe deze 
opgelost kunnen worden. In de meeste hokjes staat achter het probleem een getal tussen haakjes. Dit 
getal geeft aan hoe vaak een probleem genoemd is tijdens verschillende interviews. De genoemde 
problemen zonder getal zijn een interpretatie van het gesprek of problemen die volgen uit genoemde 
problemen, zoals bijvoorbeeld “Verlies genetische diversiteit”. In iedere deelvraag is een bepaald 
onderwerp aangesneden, deze onderwerpen zijn gebruikt als invalshoeken om te kijken naar welke 
problemen er binnen de VNBBL spelen. Sommige problemen komen voort uit meerdere invalshoeken. 
Een voorbeeld hiervan is dat er geen activiteiten werden gehouden. Hier kan vanuit de deelvraag over 
activiteiten, maar ook vanuit de deelvraag communicatie naar gekeken worden. Daarom is deze 
deelvraag over verbeterpunten een samenvatting van alle problemen, zodat herhaling van problemen 
niet voorkomt. De VNBBL loopt tegen meerdere verbeterpunten aan, zowel leden als bestuursleden 
geven dit in interviews aan. Zo heeft de VNBBL geen commissies, waardoor het bestuur alles moet 
regelen. Dit lijkt niet haalbaar voor het bestuur, waardoor ook andere verbeterpunten aan bod komen. 
Deze worden in de oranje blokjes aangegeven en zijn: 

• het op orde brengen van de financiële zaken  
• het organiseren van ALV/ledendag  
• bijwerken van achterstand stamboekregistratie 
• minder vaak van bestuurslid wisselen 
• alert zijn op communicatie en miscommunicatie vanuit het bestuur. 

Bovenstaande voorbeelden leiden tot meerdere kleine verbeterpuntjes, deze zijn weergegeven in 
figuur 4. 
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Figuur 4: Schematisch overzicht van de problemen van de VNBBL. Oranje blokjes zijn de hoofdproblemen, blauwe en 
groene blokjes zijn problemen die tot hoofdproblemen leiden of eruit voort komen. Voor groene blokjes zal later een 
oplossing worden aangedragen. (x) geeft aan hoe vaak een probleem is genoemd in verschillende interviews. 
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Enquête 
Sommige nadelen zijn vaker genoemd in de enquête dan andere problemen. De rangschikking van de 
nadelen wordt getoond door tabel 8. Zo vonden de leden een slechte communicatie en weinig contact 
met andere fokkers de belangrijkste nadelen van het lidmaatschap van de VNBBL. Deze redenen 
hadden dan ook een gedeelde eerste plek. Niet-leden vonden de belangrijkste nadelen van de 
lidmaatschap VNBBL dat ze weinig in contact kwamen met andere fokkers en dat hun Bonte 
Bentheimer niet geregistreerd wordt in het stamboek. Verder hadden de redenen, ”ik leer er te weinig” 
en ‘de communicatie is niet goed genoeg” een gedeelde derde plek.  
 
Tabel 8: De rangschikking van de nadelen van lidmaatschap van de VNBBL. Deze vraag diende ingevuld te 
worden door de nadelen van 1 tot 7 te rangschikken. Hierbij is 1 het belangrijkste nadeel en 7 het minst 
belangrijke nadeel. 

Nadelen 
lidmaatschap 

Het 
lidmaatschap 
is duur 

Er zijn te 
weinig 
activiteiten 

Ik leer 
er te 
weinig 

Mijn Bonte 
Bentheimers 
worden niet 
geregistreerd in 
het stamboek 

Ik kom te 
weinig in 
contact met 
andere 
fokkers 

De afstand 
naar de 
activiteiten 
is te lang 

De 
communicatie 
is niet goed 
genoeg 

Rangschikking 
leden 

7 3 4 5 1 6 1 

Rangschikking 
niet-leden 

7 5 3 2 1 6 3 

 
Verder waren de leden over de communicatie neutraal. Alleen voor de communicatie tussen leden en 
bestuur waren er twee respondenten die het helemaal niet goed vonden, één niet goed, vijf neutraal 
en twee goed (appendix 1.2). 
Uit sommige interviews kwam het probleem naar voren dat de stamboekbeheerder slecht bereikbaar 
was via mail. Dit werd bevestigd in de enquête door een respondent die aangaf graag goed contact te 
willen met de bestuursleden en dat deze goed bereikbaar zouden moeten zijn.  
 
Conclusie 

• Hoofdproblemen leiden tot kleinere problemen. 

• Het overzicht en de verbinding van alle problemen lijken complex, maar de kleine problemen 
volgen elkaar logisch op. 

 

5.7 Hoe kunnen de verbeterpunten aangepakt worden? - Advies 

Inleiding 
In 5.6 zijn de belangrijkste verbeterpunten aangegeven. Er zal in deze deelvraag eerst per onderdeel 
een advies gegeven worden. De belangrijkste adviezen worden aan het eind kort samengevat.  
 
Activiteiten  
Leden noemen in interviews dat activiteiten (ALV en ledendag) ver rijden zijn. De activiteiten kunnen 
in waarde vergroot worden, om op die manier de reisafstand en -tijd tegemoet te komen. De 
waardevergroting kan bereikt worden door kritisch te kijken naar: 

• de behoeften naar bepaalde kennis van de leden,  

• de plekken waar de leden wonen,  

• de plek waarop de activiteit gehouden wordt,  

• de dag waarop de activiteit gehouden wordt.  
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Dit kan door middel van een poll, enquête of op basis van trial en error een activiteit op verschillende 
manieren te organiseren. Wanneer behoeften uiteenlopen, dan zou een activiteit twee keer per jaar 
gehouden kunnen worden, waarin de gegeven kennis, plek en het moment verschilt.  
Een geïnterviewde geeft aan bij te moeten betalen voor activiteiten. Dit kan een drempel vormen om 
naar activiteiten te gaan. Volgens de website van VNBBL moeten leden betalen voor een maaltijd 
tijdens de ALV. Door deze maaltijd gratis aan te bieden, de VNBBL leden tegemoet kunnen komen in 
het verre reizen. In de piramide van Maslow staat dat de meest fundamentele behoefte de primaire 
fysieke behoeften zijn, een voorbeeld hiervan is eten. De piramide van Maslow wordt gebruikt als 
theorie achter menselijke motivatie, in dit geval motivatie om naar de activiteit te komen (Kenrick et 
al., 2010). Om het aanbieden van een gratis maaltijd te realiseren, zou er in de kas gekeken kunnen 
worden onnodige kosten worden gemaakt waar bezuinigd op kan worden. Er zouden 
geldinzamelacties georganiseerd kunnen worden om de kostenposten wat betreft rassenbehoud te 
voorzien, zodat er van het contributiegeld meer geld overblijft om activiteiten volledig te kunnen 
financieren. 
 
Om leden actief te krijgen, zou er op een ledendag gespreksgroepen gehouden kunnen worden. 
Groepsgesprekken dragen namelijk goed bij aan het verhogen van coöperatief gedrag (Meleady, 
Hopthrow and Crisp, 2013). Dit komt doordat de leden met elkaar binden door de discussie, wat de 
groepsidentiteit versterkt. Verder zouden de leden coöperatiever kunnen worden, doordat ze in 
overeenstemming zouden moeten komen. Tot slot kan een gespreksgroep een coöperatieve beslissing 
ontwikkelen door probleemoplossend te zijn in groepssetting.  
Een andere manier om leden actiever te krijgen kan door leden te wijzen op het gebruik van stemrecht 
via een volmacht, vooral wanneer leden het te ver reizen vinden. Het promoten van volmachten 
gebruiken en de uitleg hoe leden dit kunnen doen, geeft de leden het idee dat zij meer inspraak hebben 
in de vereniging. Er kan hier gebruik gemaakt worden van een regio contactpersoon, die altijd actief 
naar ALV gaat. Als deze door Nederland heen worden aangesteld, dan zal op deze manier de mening 
van leden uit de buurt meegenomen worden naar de ALV. Het actieve contact met de regio 
contactpersoon zou kunnen ertoe kunnen leiden dat meer mensen naar de ALV gaan. 
 
Commissies 
Afgelopen 1,5 tot 2 jaar zijn er geen activiteiten meer georganiseerd. Dit kwam doordat de financiële 
zaken niet op orde waren, volgens een geïnterviewde. Het opzetten van een kascommissie kan dit in 
de toekomst voorkomen. De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden, die géén lid zijn van het 
bestuur (Verenigingen en Stichtingen, 2012). Het wordt aangeraden om leden met ervaring in 
financiële zaken deze functie te laten betreden. Het is ook praktisch als de kascommissie bij elkaar in 
de buurt woont, zodat er een soepele communicatie is. Boeken, zoals “De kascommissie gids voor 
verenigingen en stichtingen” (De Kascommissie gids, g.d.). kunnen de commissie ondersteunen.  
Ook kan de contributie beter aan het begin van het jaar betaald worden, in plaats van aan het einde 
van het jaar. Wanneer het bedrag van de kas vooraf bekend is (verkregen door contributies), kunnen 
er makkelijker plannen voor het komende jaar gemaakt worden. 
 
Naast de kascommissie kan de VNBBL ook andere commissies oprichten, waaronder een 
ledendagcommissie en een eventuele kookcommissie. Zo kan de kookcommissie de maaltijden van de 
ALV en de ledendag organiseren. Ook kan er een buddy werkgroep opgezet worden. Zo kan er een 
ervaren Bonte Bentheimerhouder gekoppeld worden aan een nieuw lid. Nieuwe leden kunnen vragen 
stellen aan de ervaren Bonte Bentheimerhouder. Dit houdt de nieuwe leden langer bij de vereniging 
(Gerson, 1999). Wel is het belangrijk om te inventariseren welke kennis de leden bezitten. Zo kunnen 
de juiste leden gevraagd worden voor de juiste taak. Het is zaak dat het bestuur uiteindelijk het 
overzicht over de commissies behoudt.  
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Bestuursverantwoordelijkheden 
Om voor meer stabiliteit in de vereniging te zorgen is het belangrijk dat het bestuur ook stabiel is. 
Stabiliteit kan vergroot worden door nieuwe bestuursleden eerst een stageperiode van een halfjaar te 
laten volgen, alvorens een bestuurslid vertrekt. Ook is het belangrijk dat bestuursleden een minimale 
tijd in het bestuur blijven, zodat de hoeveelheid bestuurswisselingen worden verminderd. Daarnaast 
is het goed als het bestuur wordt geëvalueerd op hun functioneren. Minstens een keer per jaar zou 
het functioneren van het bestuur besproken moeten worden tijdens een bestuursvergadering. Een 
effectief bestuur evalueert hun eigen functioneren (Board and administrator, 2017). Zo zou een optie 
kunnen zijn om per tweetallen elkaar feedback te geven(Verenigingen en stichtingen, 2013). Daarnaast 
is het belangrijk dat alle bestuursleden duidelijke taken hebben en ook bewust zijn van deze taken. 
Mocht er onverhoopt tijdnood zijn, moet dit tijdig worden aangegeven, zodat een herverdeling van de 
taken kan plaatsvinden. Dit behoudt de effectiviteit (Board and administrator, 2017). Dit is 
bijvoorbeeld belangrijk voor de stamboekbeheerder. Eventueel kan deze taak ook door twee mensen 
worden opgenomen.  
Binding tussen bestuursleden is heel belangrijk (Jaskyte, 2018), zodat zij het goed met elkaar kunnen 
vinden en gemotiveerd blijven. Dit verhoogt de organisatorische toewijding en betrokkenheid in het 
organiseren van activiteiten. Hierbij is een goede communicatie en samenwerking belangrijk, zodat er 
innovatie is binnen de organisatie. Het is dan van uiterste noodzaak dat het app/mail contact wordt 
verbeterd, zodat bestuursleden herinnerd worden op vergaderingen en dat iedereen aanwezig is. Dit 
is belangrijk voor het maken van beslissingen. 
 
Interne communicatie 
Het belang van stamboekregistratie is niet bij alle geïnterviewden helder, daarom zou het bestuur de 
leden op de hoogte kunnen stellen van belangen. Een voorbeeld is dat het stamboek een aansluiting 
kan krijgen bij het paraplubestand van de SZH, waardoor het preventief ruimen van de zeldzame Bonte 
Bentheimer vermeden kan worden bij een uitbraak in besmettelijke dierziekten. Dit kan door middel 
van een artikel in de nieuwsbrief. Wanneer het belang helder is, is het ook zaak om de stappen van 
stamboekregistratie helder te krijgen onder de leden wanneer zij willen gaan registreren. Het is 
belangrijk dat het bestuur een duidelijk stappenplan over deze registratie naar haar leden 
communiceert. Wederom kan dit geplaatst worden in een nieuwsbrief. Op die manier worden leden 
aangespoord tot registratie. Zij geven aan herhaling nodig te hebben. Wanneer er aanvragen tot 
stamboekregistratie worden ingediend, is het vanuit het bestuur goed om de leden te laten weten 
binnen hoeveel dagen deze aanvraag wordt verwerkt. Dit kan met een automatische reply op de 
aanvraag. Als deze regel wordt nageleefd, wordt nieuw vertrouwen tussen bestuur en leden 
gecreëerd.  
 
Verder blijkt uit interviews dat er behoefte is aan een ledenlijst, zij willen graag makkelijk in contact 
komen met andere Bonte Bentheimerhouders. Hiervoor is het belangrijk dat er aan alle leden wordt 
gevraagd of zij akkoord gaan met het publiceren van hun persoonlijke gegevens. Alleen leden die 
akkoord gaan, mogen op de ledenlijst. Het beheren van de ledenlijst is een continu proces, dit moet 
up-to-date gehouden worden. Het beheer van akkoord/niet akkoord moet gebeuren op een niet 
openbare lijst, waarbij het belangrijk is dat leden die niet akkoord zijn hier ook op staan voor eventuele 
gerechtelijke processen omtrent schending in het gebruik van persoonsgegevens. Toestemming kan 
schriftelijk of online gegeven worden. Op de website van Autoriteit persoonsgegevens staan de 
mogelijkheden met details hoe toestemming gegeven kan worden (Autoriteit Persoonsgegevens, j.l.). 
Toestemming geven kan voor nieuwe leden gekoppeld worden aan inschrijving lidmaatschap. De 
huidige leden moeten hiervoor apart gecontacteerd worden.  
 
Externe communicatie 
Om meer naamsbekendheid en populariteit te verkrijgen voor de Bonte Bentheimer, zal de VNBBL het 
ras meer kunnen promoten. Het is met name belangrijk dat er meer naamsbekendheid wordt 
verkregen bij de niet-leden. Zo kunnen zij hen informeren van de voordelen lidmaatschap en het het 
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registreren in het stamboek. De Bonte Bentheimer kan bijvoorbeeld gepromoot worden bij 
kinderboerderijen via de overkoepelende organisatie vSKBN. Als de Bonte Bentheimer meer 
bekendheid heeft onder de kinderboerderijen, zullen er mogelijk meer Bonte Bentheimers 
geregistreerd worden in het stamboek.  
Ook zal de vereniging hun echtheidslabel kunnen promoten. Hierdoor kunnen ze meer bekendheid 
krijgen bij restaurants, slagerijen en andere delicatessenzaken. Zodra het echtheidslabel meer 
bekendheid heeft kan dit ook als reden gebruikt worden om meer leden te werven.  
 
Belangrijkste adviezen op een rijtje: 

• Waardevergroting voor activiteiten door middel van een inventarisatie onder de leden. 
• Gebruik van volmachten en regio contactpersoon voor het creëren van meer input van leden. 
• Oprichten van commissies om leden actief te betrekken en bestuur te ontlasten. 
• Buddy project om nieuwe leden van informatie te voorzien en daarmee een warm welkom te 

geven in de vereniging. 
• Stageperiode nieuw bestuurslid om bestuurswisselingen te voorkomen. 
• Communicatie helder belang en stappenplan van stamboekregistratie (via nieuwsbrieven). 
• Opstellen van een ledenlijst voor gemakkelijke communicatie tussen leden. 
• Promotie VNBBL en Echtheidslabel onder niet-leden. 
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6. Lange termijn mogelijkheden 

Om het voortbestaan van de Bonte Bentheimer te stimuleren is er gekeken naar de lange termijn 
mogelijkheden voor de Bonte Bentheimer. Eerst wordt er het inzetten van de Bonte Bentheimer voor 
natuurbeheer besproken. Daarna zullen de mogelijkheden van het gebruik van KI en de genenbank 
besproken worden.  
 

6.1 Hoe kan de Bonte Bentheimer ingezet worden in natuurbeheer in de toekomst? 
Inleiding 
Naast de populatie, registratie, vereniging is er gekeken naar het potentieel gebruik van de Bonte 
Bentheimer in natuurgebieden. Om dit hoofdstuk tot stand te laten komen zijn er interviews 
afgenomen bij Staatsbosbeheer en varkenshouders die ervaring hebben met het inzetten van de Bonte 
Bentheimer in de natuur. De interviewvragen zijn gebaseerd op literatuur. 
 
Eén van de manieren om de Bonte Bentheimer populatie te vergroten, is om het varkensras zowel 
bekender als populairder te maken. Hierbij kan gedacht worden aan meer Bonte Bentheimers inzetten 
bij kinderboerderijen of vleesproducenten. Naast het houden van de Bonte Bentheimers, zou het 
varkensras ook ingezet kunnen worden in de natuur en de functie als “landschapsontwikkelaar” op 
zich nemen. Dieren kunnen namelijk een functie hebben in natuurlijke processen. Varkens kwamen 
oorspronkelijk voor in bossen en zouden vooral ingezet kunnen worden voor het omwoelen van de 
aarde door hun wroetgedrag. 
 
Effect van de Bonte Bentheimer op natuurgebieden 
Om naar het effect van de Bonte Bentheimer op natuurgebieden te kijken, zijn er al eens projecten 
uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, waarbij gebruik werd gemaakt van de kwaliteiten 
van dit varkensras. Hierbij vertelde de projectuitvoerder dat de Bonte Bentheimer vooral voor meer 
variatie in de vegetatie zorgde. De Bonte Bentheimer woelt de grond om, waardoor er ruimte komt 
voor zaden om te ontkiemen. Daarnaast eet dit varkensras invasieve planten. De gronden waar deze 
invasieve soorten op staan zijn vaak zuur, waarbij het wroeten van de Bonte Bentheimer erg 
behulpzaam kan zijn om de grond vruchtbaarder te maken. In Renkum is sinds januari een project 
afgerond waarbij werd gekeken naar het effect van de Bonte Bentheimer op de bestrijding van de 
Japanse duizendknoop, wat één van die invasieve planten is. Daaruit bleek dat de bestrijding effectief 
was. Naast het eten van de plant, lopen Bonte Bentheimers er overheen en eten ze aan de wortels, 
wat geen enkel ander dier doet volgens een geïnterviewde. Door de bestrijding van deze plant, wordt 
het gebied opener gemaakt, wat een effect heeft op de vegetatie van dat gebied. Daarnaast heeft een 
andere geïnterviewde gekeken naar het effect van de Bonte Bentheimer op de Amerikaanse vogelkers, 
wat ook een invasieve plantensoort is. Door het wroeten van het varken verteert het moeilijk 
afbreekbare organisch materiaal van deze soort sneller. Echter, hierdoor kan de Amerikaanse 
vogelkers ook weer gemakkelijker ontkiemen, aangezien het de competitie tussen andere 
plantensoorten zal winnen. 
 
Als de Bonte Bentheimer ingezet wordt op de bestrijding van invasieve soorten, zullen zij zich echter 
niet alleen op deze soorten focussen. De planten waar de Bonte Bentheimer de voorkeur aan geeft 
zullen eerst gegeten worden. Dit kunnen ook planten zijn waarvan het de bedoeling is dat ze blijven 
staan. Daarnaast kunnen er bij een groot perceel stukken worden overgeslagen door de Bonte 
Bentheimers, aangezien ze afgaan op plekken waar het meeste en beste voedsel zich bevindt. Zo zullen 
volgens Staatsbosbeheer Bonte Bentheimers meer aangetrokken worden door eikenbossen dan 
berkenbossen. Ook kan dat betekenen dat er op specifieke plekken meer mest te vinden zal zijn en er 
paden door het scharrelen van de Bonte Bentheimers worden gevormd, wat een invloed kan hebben 
op het gebied. Hierdoor kunnen zoneringen ontstaan. Eén van de geïnterviewden vertelde dat het 
hierdoor nodig is dat de tamme varkens gestuurd gaan worden. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de 
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varkens in een klein, verplaatsbaar perceel worden gezet. Hierdoor zullen alle plekken van de grond 
bewerkt worden. Dit zou naast natuurgebieden goed samen kunnen gaan met landbouw. De Bonte 
Bentheimers kunnen dan ingezet worden om grond klaar te maken voor agrarisch gebruik, zoals akkers 
of voedselbossen (agrarische bosteelt).  
 
Tijdsduur inzet in natuurgebieden 

Wanneer Bonte Bentheimers voor een langere tijd in een klein natuurgebied zullen rondlopen, 
verandert het in een grote modderpoel. Bonte Bentheimers staan ook wel bekend als “slopers” volgens 
veel geïnterviewden, waarbij het verschil duidelijk te zien is tussen geen bezetting van Bonte 
Bentheimers en wel een bezetting van Bonte Bentheimers op lange termijn (figuur 5a en 5b).  
 

 
Figuur 5a: Zonder bezetting van Bonte Bentheimers 

 

 
Figuur 3b: Met bezetting van Bonte Bentheimers 

Echter, zodra de Bonte Bentheimers verwijderd worden uit het gebied, zal het er snel weer uitzien als 
figuur 5a. Dat komt doordat de grond goed bemest en omgewoeld is, wat de grond vruchtbaarder 
maakt. Hierdoor kunnen zaden ontkiemen, maar daarvoor moeten de Bonte Bentheimers dus eerst 
verwijderd zijn uit het gebied om predatie op de zaden en kiemplanten te voorkomen. 
 
De Bonte Bentheimer kan echter toch ingezet worden zonder dat het gebied in een grote modderpoel 
verandert. Hierbij is het wel van belang dat de Bonte Bentheimer tijdelijk en voor korter termijn wordt 
ingezet. Volgens Staatsbosbeheer zou de korte inzet kunnen leiden tot meer bosverjonging, doordat 
de grond goed omgewoeld wordt. De inzet van Bonte Bentheimers voor het natuurtype bos en tijdelijk 
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gebruik zou dus geschikt kunnen zijn. Het wroeten van de varkens is namelijk nuttig voor de bosbouw 
doelstelling, de overige natuurdoelstellingen hebben hier niet veel baat bij. 
 
Een ander nadeel van het gebruik van Bonte Bentheimers op lange termijn is het feit dat een gebied 
permanent afgerasterd moet worden. Dit kan volgens Staatsbosbeheer alleen bedrijfseconomisch 
aantrekkelijk zijn als de Bonte Bentheimer hun kwaliteiten voor langere termijn kunnen inzetten. De 
bestrijding van invasieve plantensoorten zal hiervoor dus niet geschikt zijn, aangezien dit maar voor 
korte duur nodig zal zijn. Volgens één van de geïnterviewden worden er in een gebied regelmatig Bonte 
Bentheimers voor een bepaalde tijd op een stuk bos gehouden, wat als effect heeft gehad dat het bos 
opener is geworden en dat er geen kale modderpoel is ontstaan. De zaden krijgen een kans om te 
ontkiemen zodra de Bonte Bentheimers weg zijn gehaald. Ze staan hier dus niet continue op, maar het 
gebied is wel voor lange termijn bezet door varkens. 

 
Onderhoud 
Omvang groep 
Volgens een geïnterviewde hangt de grootte van de groep Bonte Bentheimers af van de grootte van 
het perceel. De draagkracht van het gebied bepaald de hoeveelheid varkens. Daarnaast zijn Bonte 
Bentheimers tamme, vriendelijke dieren waardoor de groepssamenstelling van zeug, beer en big 
mogelijk is. Ook bepaald de tijdsduur van de inzet van Bonte Bentheimers hoeveel er nodig zijn. Als er 
in een korte tijdsduur een doelstelling behaald moet worden, zullen er meer varkens nodig zijn dan 
wanneer de doelstelling in een langere tijdsduur behaald kan worden. 
 
Voor de bestrijding van invasieve soorten is het volgens Staatsbosbeheer nodig om een dichte 
bezetting van de Bonte Bentheimers neer te zetten. Daarnaast moet men wel oppassen dat er niet 
teveel Bonte Bentheimers op een klein perceel rondlopen in verband met overbemesting. 
 
Bijvoeren 
Bonte Bentheimers kunnen worden ingezet in de natuur met het uiteindelijk doel vleesproductie, 
zodat er een verdienmodel aan vastzit. Om dit te verwerkelijken, moeten de varkens echter wel 
worden bijgevoerd. Dit gaat tegen het beleid van Staatsbosbeheer in, aangezien goed natuurbeleid 
inhoudt dat je niet moet bijvoeren. Zo kan een wild varken genoeg voeding uit de natuur halen. In 
vergelijking met de tamme varkens hebben de wilde varkens een heel bos om voeding te zoeken. 
Staatsbosbeheer heeft dan ook niet als doelstelling dat het varken vetgemest en geslacht wordt. 
Eventueel zouden de Bonte Bentheimers wel bijgevoerd kunnen worden in het natuurtype bos, maar 
in natuurtypes waarbij de vegetatie centraal staat zal het meer effect op het gebied hebben. Hieruit 
blijkt ook dat de effecten van tamme varkens op natuurgebieden eerst goed bekend moeten zijn 
voordat ze ingezet worden in natuurgebieden. 
 
Welzijn 
De geïnterviewden die hun Bonte Bentheimers buiten houden, vinden het gebruik van varkens in de 
natuur een grote toevoeging voor het welzijn van het varken. Het is een natuurlijker habitat, er is meer 
afwisseling, genoeg wroetmogelijkheden en de varkens kunnen zelf beslissen wat ze doen. Daarnaast 
kan het varken voor een groot deel zelf het dieet bepalen, wat positief is voor de gezondheid van het 
dier. 
 
Het kan voorkomen dat de varkens geneesmiddelen nodig hebben. Om rekening te houden met het 
dierenwelzijn kunnen deze gebruikt worden. Echter, volgens Staatsbosbeheer kunnen deze 
geneesmiddelen een groot effect hebben op de natuur, waardoor het van belang is dat het dier in 
quarantaine wordt geplaatst en uit het totale natuurgebied wordt gehaald. 
 
Verzorging 
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In vergelijking met de intensieve varkenshouderij, is het houden van tamme varkens in natuurgebieden 
per varken arbeidsintensief volgens een geïnterviewde. 
 
Om Bonte Bentheimers buiten te houden, moet het dier beschutting kunnen vinden. Als de natuur dit 
niet biedt, kan dit in de vorm van een hok of hut zijn. Daarnaast moet er afrastering zijn, waarbij een 
stroomdraad voldoende is. Dit moet wel regelmatig gecontroleerd worden, aangezien 
natuuromstandigheden ervoor kunnen zorgen dat de stroom er niet voldoende meer op staat. Bij 
onvoldoende stroom kunnen de Bonte Bentheimers ontsnappen, maar doordat het vriendelijke 
varkens zijn leert de ervaring van geïnterviewden dat het niet lastig bevonden wordt om de Bonte 
Bentheimers terug binnen de afrastering te krijgen. Daarnaast is het in de zomer noodzaak om 
watervoorziening te regelen. Gedurende de winter hebben de Bonte Bentheimers vaak al genoeg aan 
het water in de modderpoelen, als deze aanwezig zijn. 
 
Verder vinden de geïnterviewden dat er niet veel onderhoud nodig is aan de Bonte Bentheimer zelf. 
Het is een robuust ras dat tegen veel weersomstandigheden kan, waardoor het varken goed buiten te 
houden is. Er zit echter wel een meningsverschil tussen de hoeveelheid tijd die de varkenshouder kwijt 
is aan de Bonte Bentheimer zodra er een nest is. Sommige geïnterviewden vertelden dat de Bonte 
Bentheimer dit zelf aankan, terwijl een andere geïnterviewde vertelde dat de zeug en biggen mee naar 
huis genomen moeten worden. 
 
Wanneer het voor Staatsbosbeheer een optie zou zijn om tamme varkens in natuurgebieden te 
gebruiken, zal dat mogelijk zijn op basis van pachters. Hierbij zal het onderhoud en de 
verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het varken liggen, dus niet bij Staatsbosbeheer zelf. 
 
Publiciteit en natuurbeleving 
Zodra tamme varkens ingezet worden in natuurgebieden, krijgen de dieren publiciteit. Hierdoor 
kunnen ondeskundigen hun mening uiten over de varkens en hun levensomstandigheden. Voor 
projectuitvoerders is dit niet altijd even gemakkelijk om mee om te gaan. Daarnaast betekent het ook 
dat de varkens veel onderhoud nodig hebben.  
 
Volgens Staatsbosbeheer zou het voor natuurbezoekers een extra natuurbeleving kunnen zijn om 
tamme varkens in de natuur te zien. Hierbij is het wel zaak dat het een verrassing blijft en niet dat de 
Bonte Bentheimers altijd op precies dezelfde plek te vinden zijn. Wat echter wel problemen kan geven, 
is het feit dat de bezoekers hun groenafval zouden kunnen meebrengen en dat aan de Bonte 
Bentheimers gaan voeren. Hier moet rekening mee gehouden worden. 

 
Wet- en regelgeving 
In het verleden werden tamme varkens ingezet om gronden klaar te maken voor agrarisch gebruik. Ze 
werden tijdelijk en voor de korte termijn gebruikt. Tegenwoordig is dit door de regelgeving niet meer 
toegestaan. Varkens mogen niet zomaar vervoerd worden. Daarnaast is het ook niet toegestaan om 
varkens buiten in de natuur te zetten. Het is echter wel mogelijk als een stuk grond een UBN bezit, 
waardoor de varkens buiten mogen scharrelen. Dit UBN is locatie gebonden. 
 
Tegenwoordig is het niet toegestaan om varkens in de natuur te laten scharrelen in verband met de 
risico’s die het meebrengt voor de intensieve varkenshouderij. Ziektes zoals de varkenspest kunnen 
zich dan gemakkelijker verspreiden. In natuurgebieden van Noord-Brabant, waar veel intensieve 
varkenshouderijen zich bevinden, zal het dus niet denkbaar zijn om varkens in natuurgebieden te 
kunnen inzetten. In een provincie als Drenthe zou het eventueel wel mogelijk kunnen zijn. Hier zouden 
de Bonte Bentheimers ingezet kunnen worden in gebieden waar het voor de wilde varkens verboden 
is. Noodzaak blijft dat de Bonte Bentheimers genoeg geïsoleerd worden van de varkens uit de 
intensieve varkenshouderij. Daarnaast moeten de tamme varkens ook geïsoleerd worden van 
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eventueel wild dat in het gebied voorkomt om te voorkomen dat er ziektes overgedragen worden naar 
de tamme varkens. Dit kan een risico zijn, aangezien de tamme varkens vaak uiteindelijk voor het vlees 
worden gehouden. 
 
Naast provincies hangt het ook per gemeente af wat de bestemmingen zijn van bepaalde 
natuurgebieden. Zo is het project in Renkum (bestrijding van de Japanse duizendknoop met behulp 
van de Bonte Bentheimer) in samenwerking met de gemeente gedaan, terwijl Arnhem geen gebruik 
van de Bonte Bentheimer wilt maken. Daarnaast deelde een geïnterviewde mee dat gemeenten vaak 
de precieze regelgeving omstreeks de varkenshouderij niet weten, waardoor er soms meer varkens 
rondlopen bij de hobbyboeren dan is toegestaan, maar ook dat varkens staan op plekken waar het 
officieel niet is toegestaan. 
 
Verder is, volgens een geïnterviewde, de regelgeving gebaseerd op de intensieve varkenshouderij. Er 
is op dit moment nog geen duidelijke regelgeving voor de inzet van tamme varkens in de natuur. 

 
Conclusie 

• Er is nog niet genoeg bekend over het werkelijke effect van de Bonte Bentheimer op 
natuurgebieden. De effecten moeten eerst beter in beeld worden gebracht. 

• De Bonte Bentheimer zal voor veel natuurdoeleinden waarschijnlijk niet aantrekkelijk zijn, 
doordat ze door het vele wroeten en “slopen” kleinere percelen veranderen in kale 
modderpoelen. Het hangt van de doelstelling van het gebied, de grootte van het perceel en de 
duur van het project af. 

• Voor de bestrijding van invasieve plantensoorten kan een tijdelijke inzet van de Bonte 
Bentheimer effectief zijn.  

• Meer samenwerking tussen zowel varkenshouders als overheden/gemeenten zijn nodig om 
tamme varkens vaker in te zetten in de natuur. Daarnaast moeten varkenshouders en 
instanties meer gemotiveerd worden over de inzet van tamme varkens in natuurgebieden. 

 
6.2 Wat zijn de mogelijkheden van KI en de genenbank voor de Bonte Bentheimer? 
Inleiding 
Zoals eerder benoemd zou het voor de Bonte Bentheimer goed zijn om meer inzicht te verkrijgen in 
de populatie. Het is lastig in te schatten hoe de populatie ervoor staat, doordat de populatiestructuur 
en de afstamming van dieren nu niet bekend is. In hoofdstuk 3 is aangegeven dat door het onderzoek 
van Windig en Hoving (2013) het aannemelijk lijkt dat de inteelt momenteel te snel stijgt in de huidige 
populatie. Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de stijging in inteelt te vertragen, is er 
gesproken met Jack Windig, een expert op het gebied van genetica, en er is gesproken met een expert 
van de genenbank. 
 
Gebruik kunstmatige inseminatie en genenbank 
Uitwisseling tussen houders zou bevorderd kunnen worden door het gebruik van KI beren. De expert 
van de genenbank gaf aan dat het neerzetten van beren op een KI station kosten met zich meebrengt. 
Dit komt door de hoge veterinaire eisen waar een KI station aan moet voldoen. Als dit echter in 
samenwerking met de genenbank gebeurt, worden deze kosten tegemoet gekomen door het Centrum 
voor Genetische Bronnen (CGN), die de genenbank beheert. 
Voordat een ras kan worden opgenomen in de genenbank, moet een analyse over de populatie 
uitgevoerd worden en een plan van aanpak worden opgesteld. Om deze analyse uit te kunnen voeren, 
is het belangrijk dat het registratiesysteem van het ras op orde is om erkend te worden als stamboek. 
De expert benoemde hierbij wel dat dit niet doorslaggevend hoeft te zijn of een ras wel of niet wordt 
opgenomen in de genenbank. 
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Op het moment is er sperma van één Bonte Bentheimer beer opgenomen in de genenbank. Echter lijkt 
er op het moment geen vraag te zijn naar dit sperma vanuit Bonte Bentheimerhouders. Dit kan ook 
zijn doordat houders niet op de hoogte zijn van deze beer. Een geïnterviewde gaf aan zeker wel 
geïnteresseerd te zijn in de werking van KI en de genenbank, maar niet goed wist hoe dit dan werkte. 
 
Conclusie 

• Het gebruik van KI beren is duur, maar hier zou in samengewerkt kunnen worden met het CGN. 

• Er staat momenteel één Bonte Bentheimer beer in de genenbank. 
 

6.3. Hoe kunnen de mogelijkheden worden toegepast? - Advies 
Natuurbeheer 
Voordat de Bonte Bentheimer ingezet kan worden voor natuurbeheer, moeten er verschillende 
onderzoeken verricht worden. Er zijn al wat projecten geweest waarbij er gekeken werd naar het effect 
van de Bonte Bentheimer op natuurgebieden, wat voornamelijk bosgebieden zijn. Er is echter nog niet 
genoeg bekend over het precieze effect van de Bonte Bentheimer op zowel bosgebieden als andere 
natuurtypen. Verschillende geïnterviewden vertelden dat zij hier graag meer over zouden willen weten 
en er meer onderzoek over zouden willen zien. Ook is er behoefte naar het effect van andere tamme 
varkensrassen op verschillende natuurtypen, niet alleen het effect van de Bonte Bentheimer. Niet alle 
varkensrassen zullen namelijk hetzelfde effect geven op de verschillende natuurtypen. Sommige 
varkensrassen zullen grover te werk gaan, terwijl andere juist meer verfijnder zullen zijn. Hierdoor kan 
er gerichter gekeken worden of er een potentie zit in het gebruik van tamme varkens, waaronder de 
Bonte Bentheimer, als inzet in natuurgebieden. Naast onderzoek moet een prijsmodel uitwijzen of het 
haalbaar is. 
 
Volgens Staatsbosbeheer is het belangrijk dat voor het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten 
van tamme varkens op verschillende natuurtypen, er een vergelijking kan worden gemaakt in hetzelfde 
gebied, waarbij er een gebied is waar wel varkens ingezet worden en er een gebied is waar geen 
varkens ingezet worden. Een geschikte plek om een onderzoek uit te voeren zou een natuurgebied zijn 
waar het originele natuurbeleid geen effect heeft, zoals een gebied met pitrus. Dit zal serieus moeten 
worden opgezet en jarenlang gevolgd moeten worden. Hierbij is het belangrijk dat de uiteindelijke 
doelstelling van het gebied geen schade oploopt. Als startpunt kan het effect van het wilde zwijn op 
de Veluwe worden genomen.  
 
KI en de genenbank 
Beren opnemen in de genenbank zou een mooi lange-termijndoel kunnen zijn voor de VNBBL. De 
expert van de genenbank gaf aan dat een rasvereniging hiervoor het CGN kan benaderen.  
Door het laten opnemen van meer beren in de genenbank, wordt er meer zekerheid voor de populatie 
in de toekomst verkregen. Dit sperma zou in de toekomst gebruikt kunnen worden, als er behoefte is 
aan nieuw bloed. Op de korte termijn zou het niet veel effect hebben, omdat de beer zich nog in de 
huidige populatie bevindt. Als er op de korte termijn behoefte is aan nieuw bloed, dan zou het gebruik 
van een Duitse KI beer overwogen kunnen worden.   
Er moet zorgvuldig worden omgegaan met het gebruik van KI beren. Als er te veel gebruik van wordt 
in één keer, dan stijgt het verwantschap in een populatie. Het CGN zal daarom samen met de 
rasvereniging moeten kijken naar wat verstandige dekkingen zijn en op welke manier een KI beer kan 
worden ingezet. Daarnaast is het verstandig om voorlichting te geven bij houders over het gebruik van 
KI beren. 

 
Zoals al eerder kort genoemd, maakt de strenge veterinaire wetgeving het gebruik van KI beren duur. 
De expert van de genenbank kon ons vertellen, dat er bij zeldzame runderrassen een uitzondering is 
gemaakt in deze wetgeving, waardoor sperma op bedrijven zelf gewonnen mag worden en opgeslagen 
mag worden in de genenbank. Dit sperma mag niet de grens over, maar mag wel binnen Nederland 
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gebruikt worden. Idealiter zou dezelfde uitzondering ook voor zeldzame varkensrassen worden 
gemaakt. Dit is geen eenvoudige klus en zal een hoop regelwerk met zich meebrengen, maar daarmee 
ook mooie mogelijkheden voor de Bonte Bentheimer.  
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7. Conclusie 

De hoofdvraag zal worden beantwoord naar aanleiding van de gegeven antwoorden op de deelvragen 
uit de  vier verschillende hoofdstukken. Omdat er veel verschillende suggesties zijn gegeven, worden 
de belangrijkste veranderingen en optimalisaties benoemd per hoofdstuk.  
 
Registratiesysteem 
Bekijk de mogelijkheden om het stamboek in ZooEasy op te delen in een hoofdstamboek en een 
hulpstamboek. In het hoofdstamboek kunnen raszuivere Bonte Bentheimers met de juiste ras 
eigenschappen worden opgenomen. In het hulpstamboek kunnen nieuwe Bonte Bentheimers worden 
opgenomen die nog niet in het stamboek zijn opgenomen, maar wel de juiste raseigenschappen 
vertonen. Hiervoor is het belangrijk om de regels van het stamboek aan te passen en te verduidelijken. 
 
Verder is het belangrijk om de indeling van ZooEasy overzichtelijker te maken door het aanpassen van 
tools. Hiervoor kan er bijvoorbeeld worden meegekeken naar andere ZooEasy stamboek beheerders 
en/of met ZooEasy in gesprek worden gegaan.  
 
Ook is het belangrijk om leden vaardiger te maken in het gebruik van ZooEasy door middel van een 
cursus en/of handleiding. Zij zullen ZooEasy hierdoor makkelijker gebruiken als administratieve opslag. 
Hierin is het belangrijk om niet alleen ZooEasy uit te leggen, maar ook het belang van registreren en 
een compleet stamboek aan te kaarten. Als toevoeging hierop kan meer informatie voorzien over 
fokken en het in stand houden van een ras handig zijn.  
 
Daarnaast kan er een online formulier worden gemaakt zodat dekkingen, worpen en Bonte 
Bentheimers gemakkelijk via de website kunnen worden doorgegeven. Zo hoeven Bonte Bentheimer 
houders enkel de juiste informatie in te vullen en zullen zij ook nog eens de website vaker bezoeken. 
Om ervoor te zorgen dat deze gegevens volledig worden doorgegeven is het sturen van reminders 
hiervoor een goede aanvulling. Ook kan er worden overwogen om houders langer de tijd te geven om 
een worp te registreren. 
 
Het is belangrijk om een meerwaarde te creëren voor het registreren van Bonte Bentheimers. Door 
de Bonte Bentheimers op te nemen in het paraplubestand, kunnen een aantal van deze meerwaardes 
worden bereikt. Zo zou er een kleinere kans op het preventief ruimen van raszuivere Bonte 
Bentheimers bij uitbraak van een varkensziekte en een potentiële dierpremie voor het houden van een 
zeldzaam ras zijn. Ook zou een toename in de naamsbekendheid van de Bonte Bentheimer ervoor 
zorgen dat registreren meer waarde aan het zuivere Bonte Bentheimer vlees geeft. Hiervoor zou een 
zelfde opzet als bij het Livar varken kunnen worden gebruikt en het al bestaande echtheidslabel nieuw 
leven ingeblazen worden. Een stimulans hiervoor kan het wetmatig toeëigenen van de naam “Bonte 
Bentheimer” zijn. Bonte Bentheimer houders die hun niet in het stamboek geregistreerde Bonte 
Bentheimers verkopen onder deze naam, zullen hierdoor worden gemotiveerd om hun Bonte 
Bentheimers wel te registreren.   
 
Verenigingscultuur 
Uit het onderzoek is gebleken dat er meer behoefte is aan onderling contact tussen leden zodat er 
informatie uitgewisseld kan worden. Dit kan worden bereikt op verschillende manieren: door het 
opzetten van een online platform, met een smoelenboek, door het frequenter organiseren van 
ledendagen en door het opzetten van een buddy programma waarin oudere leden nieuwe leden 
wegwijs maken.  
 
Om meer structuur aan te brengen in de organisatie van de vereniging is het goed om te kijken naar 
de huidige taken van de bestuursleden en deze duidelijk en concreet vast te leggen. Het is belangrijk 
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om op te letten dat leden niet continue van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook kan het 
handig zijn een kascommissie op te richten en contributie aan het begin van het jaar te innen zodat er 
duidelijk een plan kan worden gemaakt waar het geld aan uit wordt gegeven (bijvoorbeeld aan een 
ledendag). 
 
Het opzetten van commissies kan ervoor zorgen dat leden zich meer betrokken voelen en het bestuur 
niet alle taken zelf hoeft te organiseren. Zo kunnen leden worden ingezet voor het organiseren van 
één van de ledendagen.  
 
Door duidelijke communicatie over regels en handelingen rondom registratie, het benoemen van het 
belang van lidmaatschap en de betrokkenheid van leden te stimuleren kan de vereniging haar potentie 
beter bereiken en floreren voor haar ultieme doel: het behouden van het Bonte Bentheimer ras. Een 
actievere communicatie naar leden, door bijvoorbeeld de nieuwsbrief frequent te sturen, een platform 
op te richten en ALVs op gunstigere momenten laten vallen, kan hiervoor zorgen.  
 
Lange termijn mogelijkheden  
De Bonte Bentheimer lijkt potentie te hebben om tijdelijk ingezet te worden in natuurbeheer. Vooral 
bij de bestrijding van invasieve plantensoorten zoals de Japanse duizendknoop. Uit verschillende 
interviews bleek dat de Bonte Bentheimer veel wroet en daarmee invasieve plantensoorten op 
natuurlijke wijze doet verdwijnen. Hier staat wel tegenover dat andere plantensoorten en kleine 
boompjes ook worden opgegeten. Door het vele wroeten wordt de grond wel zeer geschikt voor het 
ontkiemen van planten. Er is echter nog niet genoeg bekend over het werkelijke effect van de Bonte 
Bentheimer in natuurgebieden, dit zou eerst verder in beeld moeten worden gebracht.  
 
Om ervoor te zorgen dat het inteeltcoëfficiënt van de Bonte Bentheimer populatie laag blijft, is het 
belangrijk om goed te letten op de reproductie en de inzet van verschillende beren. Door een mogelijk 
samenwerking met de genenbank kan er sperma van één of meerdere Bonte Bentheimer beren 
worden opgeslagen en op een later moment worden gebruikt. Hiervoor is het belangrijk om een goed 
plan te ontwikkelen zodat dit op de juiste manier gebruikt wordt om de populatie daadwerkelijk in 
stand te houden met een zo hoog mogelijke diversiteit. 
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8. Adviezen  
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9. Discussie 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat het registratieprobleem een gecompliceerd probleem is dat van 
meerdere kanten belicht dient te worden. Hierom is de keuze gemaakt het probleem op te splitsen in 
vier delen: 1) populatie, 2) registratie, 3) vereniging en 4) lange termijn mogelijkheden. Populatie dient 
hierbij als hoofdstuk om het onderzoek in een breder context te plaatsen. 
 
Methode interview & enquête 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn er interviews afgenomen, is er een enquête 
verspreid en is er literatuuronderzoek gedaan. Door de beperkingen in tijd en budget zijn er keuzes 
gemaakt in hoeveel interviews er gehouden zouden worden en waar deze gehouden zouden worden. 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om de focus van de interviews op Bonte Bentheimerhouders te 
zetten. Hierdoor zijn er minder interviews gehouden met bestuur en experts. Om de resultaten 
steviger te kunnen onderbouwen, was het fijn geweest meer bestuursleden gesproken te hebben. Op 
die manier zou de kijk op het bestuur duidelijker zijn geweest. Echter, nu zijn de opmerkingen van de 
leden goed vertegenwoordigd. Mogelijk zijn een aantal opmerkingen niet bij het bestuur bekend, 
omdat de leden makkelijker anoniem iets aan een onafhankelijke partij willen vertellen. De interviews 
zijn gehouden door alle mensen van “The Bigger PIGture” in tweetallen, deze samenstelling was 
verschillend per interview. Doordat alle mensen hebben geïnterviewd, ontstaat een bias bij de 
interpretaties van alle interviews. Bovendien zijn een aantal mensen onervaren met het houden van 
interviews, daarom zouden zij de geïnterviewden erger kunnen beïnvloeden dan meer ervaren 
interviewers. Door het opstellen van de interviewguide en de richtlijnen van interviewen is getracht 
dit te voorkomen. Het houden van interviews om te kijken welke verbeterpunten er voor de VNBBL 
zijn, is een ethisch vraagstuk. Door dit onderwerp aan te snijden, kunnen bepaalde negatieve emoties 
en gebeurtenissen weer bij geïnterviewden naar boven komen. Wanneer het interview voorbij is, laat 
dit nog een indruk na op de geïnterviewde en dat kan deze persoon aan het denken zetten. Na het 
interview kunnen bepaalde acties ondernomen worden, die uiteindelijk zowel voordelig als nadelig uit 
zouden kunnen pakken voor de VNBBL. Denk aan het opzeggen van een lidmaatschap of het bereid 
zijn om de VNBBL te helpen in vooruitgang. 
 
Volgens de methode was de enquête in dit onderzoek bedoeld als een controle op de bevindingen van 
de interviews. Om te kijken of deze bevindingen daadwerkelijk de punten zijn waar alle leden tegenaan 
liepen. Door het tijdsbestek kon de enquête gebaseerd worden op een deel van de interviews en 
daarnaast stond de enquête een beperkte tijd online. Dit heeft geleid tot 36 respondenten, maar 
uiteindelijk bleken 15 respondenten geschikt voor dit onderzoek. De ongeschikte respondenten zijn 
respondenten die geen Bonte Bentheimers hebben. Vanwege het lage aantal respondenten konden er 
geen significante resultaten verkregen worden. Daarnaast werden er nog interviews uitgewerkt, terwijl 
de enquête al online was gezet. De uitwerking van latere interviews leverde meerdere antwoordopties 
op voor de enquête, maar deze konden niet meer worden toegevoegd in de online enquête. Meerdere 
opties zou de volgorde van de respondenten kunnen veranderen welke opties het meest belangrijk 
zijn. Hierdoor verliest de enquête de verificatie functie van de interviews die voorheen in de methode 
beschreven is. De antwoorden uit de enquête zijn echter nog steeds relevant, want zij geven aan van 
een aantal antwoordopties uit de interviews welke het belangrijkst zijn. In overleg met de 
opdrachtgevers is besloten om te corrigeren voor de beperkte tijd dat de enquête online was, daarom 
is deze weer online gezet. De VNBBL en SZH krijgen de gegevens uit onze ontwikkelde enquête om hier 
zelf de belangrijke informatie uit te halen, mogelijk kunnen dan wel significante resultaten bevonden 
worden. Verder zijn bepaalde vragen niet duidelijk genoeg geformuleerd. Er is bijvoorbeeld een nadeel 
voor lidmaatschap VNBBL “De communicatie is niet goed genoeg”, waarin respondenten het woord 
communicatie anders kunnen interpreteren en dus andere status van belang geven. Dit is in de 
enquête niet goed afgebakend of het gaat om de nieuwsbrief, mail, gesprek, etc. De methode had 
daarom alleen het ontwerpen van de enquête kunnen bevatten, zodat hier meer tijd aan was besteed. 
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Als er meer tijd beschikbaar was geweest, had de afbakening van woorden zoals ‘communicatie’ 
verscherpt kunnen worden. 
 
Vervolgonderzoek 
Vanuit de geopperde verbeterpunten in dit verslag zijn er verschillende actiepunten aangegeven, die 
de opdrachtgevers zouden kunnen oppakken om verbetering in te brengen. Daarnaast zijn er door dit 
onderzoek ook extra vragen naar boven gekomen die interessant zouden kunnen zijn voor 
vervolgonderzoeken. Er zou bijvoorbeeld vervolgonderzoek gedaan worden naar een geschikte 
identificatiemethode en naar het populairder maken van de Bonte Bentheimer onder 
(varkens)houders. 
 
Identificatiemethode 
Rondom stamboekregistratie van Bonte Bentheimers spelen meerdere problemen. Zo worden varkens 
bij het RVO niet met een uniek diernummer geregistreerd, maar via een UBN. Ze krijgen wel een 
oormerk in, waarop het UBN staat. Daarnaast kan er een volgnummer op gezet worden. Deze 
volgnummers zijn niet op zichzelf een uniek nummer, maar dit zou er wel van gemaakt kunnen worden. 
Een uniek diernummer is namelijk belangrijk voor de stamboekregistratie, anders kunnen dieren niet 
uit elkaar gehouden worden. Er werd aangekaart door de opdrachtgevers dat Bonte Bentheimers deze 
oormerken uitwroeten en er kan daardoor verwarring ontstaan over de diernummers die zij hebben. 
Omdat dit probleem af leek te wijken van de hoofdproblemen rondom stamboekregistratie van de 
Bonte Bentheimer, omdat een hoop houders vijf of minder dieren houden, is er duidelijk welk varken 
het oormerk mist. Er kan dan een nieuw oormerk in gedaan worden en het nieuwe nummer kan 
worden doorgegeven aan het stamboek. Daarom is er besloten geen prioriteit aan dit onderwerp te 
geven. Sommige houders gaven wel aan voorkeur te geven aan een andere identificatie methode wat 
betreft diervriendelijkheid. Vandaar zou in een vervolgonderzoek onderzocht kunnen worden welke 
andere identificatiemethodes geschikt zijn voor de Bonte Bentheimer. Momenteel zijn deze nog niet 
bekend: bij een chip mag een varken niet meer geslacht worden en tatoeëren is momenteel nog niet 
toegestaan voor hobbyvarkens, maar alleen voor fokzeugen uit het stamboek (Levende Have, z.j.). 
 
Bonte Bentheimer bekendheid 
Er zou voor een vervolgonderzoek gekeken kunnen worden naar hoe de Bonte Bentheimer populairder 
kan worden gemaakt onder (varkens)houders. “The Bigger PIGture” heeft hier enkele kanten van 
belicht door te kijken naar natuurbeheer. Vanuit interviews over natuurbeheer zijn er meerdere 
vraagstukken aan bod gekomen. Eén van de geïnterviewde opperde bijvoorbeeld dat het interessant 
zou zijn om onderzoek te doen naar het effect van verschillende varkensrassen op natuurbeheer en 
bodemsoorten. Resultaten hiervan kunnen gebruikt worden in het populairder maken van de Bonte 
Bentheimer in natuurbeheer. Daarnaast zou voor het populairder maken onderzocht kunnen worden 
wat het beste promotieplan is. Dit kan door te onderzoeken of de leden bereid zijn om reclame te 
maken en op welke manier. 
 
Wetgeving 
Ook kan er nog uitgebreid naar wetgeving gekeken worden wat betreft de natuurbeheer en transport 
van sperma. Wetgeving kwam op verschillende onderdelen te sprake in het huidige onderzoek. Zo is 
het qua wetgeving momenteel niet mogelijk om gedomesticeerde varkens voor natuurbeheer te 
houden. Daarnaast zorgt de veterinaire wetgeving ervoor dat sperma dat buiten het eigen bedrijf 
gebruikt wordt alleen op gecertificeerde KI stations gewonnen mag worden. Dit is ter voorkoming van 
het verspreiden van besmettelijke dierziektes. Dit zorgt er echter voor dat de kosten voor KI erg hoog 
zijn. Het ministerie heeft hiervoor een uitzondering gemaakt voor de genenbank (CGN) voor zeldzame 
runderrassen. CGN mag namelijk bij zeldzame runderrassen sperma winnen worden op bedrijven en 
vervolgens opslaan in de genenbank. Stieren hoeven hierdoor niet meer gestald te worden op een KI 
station, wat de kosten behoorlijk lager houdt. Om gebruik te kunnen maken van KI beren voor de 
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genenbank, zou de VNBBL is samenwerking met CGN kijken of een dergelijke uitzondering mogelijk is 
voor de Bonte Bentheimer. 
 
De wetgeving wat betreft contactstructuur heeft al een uitzondering voor zeldzame varkensrassen. De 
wetgeving wat betreft contactstructuur geeft aan dat RE bedrijven (houders met vijf of minder 
varkens) normaal alleen mogen uitwisselen met andere RE bedrijven, exporteren of afvoeren naar de 
slacht (RVO, z.j. b). Hobbyhouders hebben vaak een RE bedrijf. Dit zorgt ervoor dat zij moeilijk hun 
biggen kwijt kunnen en het idee hebben dat ze fokken voor de slacht. Uit interviews bleek dat leden 
van VNBBL van deze normale contactstructuur op de hoogte waren. Zij zijn echter niet op de hoogte 
van een uitzonderingsregel waarin de B-bedrijven met zeldzame rassen een bijzondere status kunnen 
krijgen. De Bonte Bentheimer mag dus uitgewisseld worden tussen een dergelijk B-bedrijf met 
uitzonderingsregel en een RE-bedrijf, doordat het B-bedrijf een ontheffing krijgt van de 
contactstructuur (persoonlijke communicatie Mira Schoon, 3 maart 2020).  
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11. Appendices 

1.1 Volledige interview resultaten 
In appendix 1.1.1 staat de extra toelichting van de redenen voor registratie. In deze appendix is te 
vinden met welke codes deze redenen tot stand zijn gekomen. 
 
1.1.1 Redenen voor registratie uit interviews 

• Instandhouding van het Bonte Bentheimer ras. 
Tabel 1: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Instandhouding van het Bonte Bentheimer ras’.  

Codes Aantal keer genoemd door verschillende 
geïnterviewden 

Registratie is belangrijk voor in stand 
houden ras 

3 

Instandhouding Bonte Bentheimer 3* 

Totaal 6 

*Dit is door 4 Bonte Bentheimer houders aangegeven. Deze vierde Bonte Bentheimer houder is hierin niet 
meegenomen, omdat deze houder anders dubbel wordt geteld in de eerste code. 

In tabel 1 hierboven zijn twee codes gebruikt, gebaseerd op wat er in de interviews is gezegd. 
‘Registratie is belangrijk voor in stand houden ras’ en ‘Instandhouding Bonte Bentheimer’ zijn beide 3 
keer, en dus 6 keer in totaal, genoemd door verschillende geïnterviewden als reden om te 
registreren. Daarnaast zijn leden vaak gepassioneerd over hun Bonte Bentheimers, wat een extra 
drijfveer zou kunnen zijn om te registreren. 

• Populatie van de Bonte Bentheimer in kaart brengen 
Tabel 2: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Populatie van de Bonte Bentheimer in kaart brengen’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende geïnterviewden 

Ras in kaart brengen 8 

Totaal 8 

Een veel genoemde reden door de geïnterviewden om te registreren is het in kaart brengen van de 
populatie van de Bonte Bentheimer. In tabel 2 is dit laten zien met de code ‘Ras in kaart brengen’. 8 
van de geïnterviewden gaf aan dat dit een belangrijke reden was om Bonte Bentheimers te 
registreren. 

• Bloedlijnen van Bonte Bentheimers kunnen worden nagegaan 
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Tabel 3: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Bloedlijnen van Bonte Bentheimers kunnen worden 
nagegaan’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende 
geïnterviewden 

Is makkelijk om dieren te vinden voor 
uitwisseling/dekking 

1 

Proefdekkingen maken in ZooEasy is fijn 2 

Totaal 3 

Tabel 3 bevat 2 codes, ‘Is makkelijk om dieren te vinden voor uitwisseling/dekking’ en 
‘Proefdekkingen maken in ZooEasy is fijn’. De eerste code geeft aan dat er door het 
registratiesysteem te achterhalen is of dieren familie zijn, of dat ze verschillende bloedlijnen zijn 
zodat er mee gedekt kan worden. De tweede code legt uit dat deze proefdekkingen via het 
registratiesysteem ZooEasy gedaan kunnen worden en ‘fijn’ zijn. In totaal gaven drie mensen dit aan 
als reden om te registreren. 

• Registreren voelt verplicht 
Tabel 4: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Registreren voelt verplicht’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende geïnterviewden 

Mensen denken dat het moet 1 

Totaal 1 

1 geïnterviewde had het idee dat Bonte Bentheimer houders registreren, omdat ze dit verplicht 
achten. Dit is in tabel 4 aangegeven met de code ‘mensen denken dat het moet’. 

• Overzicht bewaren over eigen dieren 
Tabel 5: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Overzicht bewaren over eigen dieren’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende geïnterviewden 

Liefde voor administratie/orde 3 

Totaal 3 
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3 geïnterviewden hebben als reden voor registratie aangegeven dat er een voorkeur voor orde en 
administratie is. In tabel 5 is te zien door code ‘Liefde voor administratie/orde’. 

• Geregistreerde Bonte Bentheimers zijn meer waard 
Tabel 6: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Geregistreerde Bonte Bentheimers zijn meer waard’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende geïnterviewden 

Dier levert meer op 2 

Totaal 2 

Ook is er door 2 geïnterviewden aangegeven dat door te registreren, Bonte Bentheimers meer waard 
zijn. Dit is in de interviews aangegeven met de code ‘Dier levert meer op’ in tabel 6. 

• Uitzondering preventief ruimen 
Tabel 7: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Uitzondering preventief ruimen’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende geïnterviewden 

Uitzondering preventief ruimen 3 

Totaal 3 

Een uitzondering voor het preventief ruimen van varkens bij het uitbreken van een ziekte werd drie 
keer genoemd als reden. Dit wordt door de code ‘Uitzondering preventief ruimen’ weergegeven in 
tabel 7. In realiteit kan deze uitzondering pas worden gegeven aan Bonte Bentheimer houders als het 
stamboek op orde is en aangesloten is op het paraplu bestand. Ook dan is het nog geen garantie dat 
er een uitzondering wordt gemaakt voor het preventief ruimen bij ziektes. 

 
1.1.2 Redenen tegen registratie uit interviews 
Hier staat de extra toelichting van de redenen tegen registratie. In deze appendix is te vinden met 
welke codes deze redenen tot stand zijn gekomen. 

Redenen tegen registratie 

• Registratie kost te veel moeite voor de houder 
Zoals in de analyse van ZooEasy beschreven moeten Bonte Bentheimer houders veel stappen 
ondergaan om hun dieren in te schrijven in het stamboek van de VNBBL. Er zijn meerdere momenten 
na de worp waarbij de Bonte Bentheimer houders informatie moeten doorgeven aan de 
stamboekhouder van de VNBBL.    

Tabel 8: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Registratie kost te veel moeite voor de houder’ 
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Codes Aantal keer genoemd door verschillende geïnterviewden 

Te weinig tijd 3 

Te veel moeite 6* 

Administratie kost veel tijd + kosten 3** 

Totaal 12 

*Dit is door 7 Bonte Bentheimer houders aangegeven. Deze zevende Bonte Bentheimer houder is 
hierin niet meegenomen, omdat deze houder anders dubbel wordt geteld in de eerste code. 

**Dit is door 4 Bonte Bentheimer houders aangegeven. Deze vierde Bonte Bentheimer houder is 
hierin niet meegenomen omdat deze houder anders dubbel wordt geteld in de eerste code. 

Zoals in tabel 8 te zien is zijn er drie verschillende codes gebruikt die tot de reden tegen registratie 
behoren. Bonte Bentheimer houders vonden registreren ‘te veel moeite’, en hadden ‘te weinig tijd’. 
De derde code bevat ook het onderdeel kosten. Deze is alsnog mee gerekend, omdat er ook 
genoemd werd dat de administratie (registratie van de Bonte Bentheimers) te veel tijd kost. In totaal 
zijn er 12 geïnterviewden het er mee eens dat registratie te veel moeite kost voor de houder. 

• Achterstand stamboekregistratie door bestuur 
Uit de interviews is gebleken dat er een achterstand in de stamboekregistratie van het bestuur is. 
Een van de geïnterviewden heeft gezegd dat er wel ingeschreven wordt, maar dat er te weinig mee 
gedaan werd door de stamboekhouder. Deze geïnterviewde zei: “Je kan een mailtje sturen met het 
geboortebewijs, maar dat werkt niet. Er wordt niet altijd iets mee gedaan. Na drie keer geen 
antwoord krijgen denk je bij jezelf dat ze er toch niets mee doen. Dan heb je een varken wat niet 
geregistreerd is. Op een gegeven moment wordt dit varken gedekt en wordt deze ook niet 
geregistreerd, omdat dit varken geen geregistreerde ouders heeft.”. Dit citaat geeft weer wat het 
probleem is; niet al de ingestuurde gegevens voor registratie worden door het bestuur gebruikt, en 
wat voor gevolg het heeft; als raszuivere dieren niet worden geregistreerd, kunnen hun dieren ook 
niet worden geregistreerd.   

Tabel 9: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Achterstand stamboekregistratie door bestuur’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende 
geïnterviewden 

Achterstand stamboekregistratie door 
bestuur 

6 

Gebruik vrijwilligers 3 
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Totaal 9 

De tabel 9 hierboven geeft aan dat er twee codes zijn gebruikt. 6 geïnterviewden gaven aan dat er 
een achterstand in stamboekregistratie door het bestuur is. 3 andere geïnterviewden gaven aan dat 
de registratieachterstand van het bestuur moest worden opgelost door het inzetten van vrijwilligers. 
Hierbij is niet direct het probleem benoemd. Aangezien deze geïnterviewden wel een oplossing voor 
dit probleem nodig achten, gaan de onderzoekers er van uit dat ze het ook met het probleem eens 
zijn. In totaal zijn er 9 geïnterviewden die vinden dat er een achterstand in de stamboekregistratie 
door het bestuur is. 

• Er staan te weinig Bonte Bentheimers in ZooEasy 
Zoals in de ZooEasy analyse geconstateerd is, zijn er weinig Bonte Bentheimers geregistreerd. 
Hierdoor is het voor fokkers lastig om geschikte dieren te vinden om dekkingen mee te doen.  

Tabel 10: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Er staan te weinig Bonte Bentheimers in ZooEasy’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende 
geïnterviewden 

Proefdekking werkt niet naar behoren, te weinig 
dieren ingevuld 

1 

Totaal 1 

Één geïnterviewde gaf aan dat proefdekkingen niet naar behoren werken, omdat er te weinig dieren 
zijn ingevuld in ZooEasy. Deze reden om niet te registreren is niet veel door andere Bonte 
Bentheimers gedeeld, maar het geeft aan dat hoe minder Bonte Bentheimers geregistreerd zijn, hoe 
minder mogelijkheden er zijn om nieuwe Bonte Bentheimers in het stamboek te krijgen met de 
huidige manier van registreren. 

• Deadlines voor inschrijving  
De ZooEasy analyse gaf aan dat er harde deadlines zijn voor de inschrijving van Bonte Bentheimers in 
het stamboek. Na het verlopen van de deadline is het niet meer mogelijk om de dieren toe te voegen 
in het stamboek. Dit is door een van de geïnterviewden als probleem aangegeven. Er is 9 keer 
aangegeven dat het bestuur een stamboekregistratie achterstand heeft en er 12 geïnterviewden 
vonden dat het registreren te veel moeite of tijd kost. De geïnterviewde gaf aan dat er pas na een 
jaar wordt bedacht of de Bonte Bentheimer big voor de fok of voor de slacht zal worden gehouden. 
In deze situatie is het niet mogelijk om de Bonte Bentheimers nog in het stamboek te krijgen. 
Voordat de keuze voor de slacht of fokken is gemaakt gaf de geïnterviewde aan dat er niet 
geregistreerd werd, omdat dat weggegooide moeite was.   

Tabel 11: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Deadlines voor inschrijving’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende 
geïnterviewden 
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Registratie deadline kan niet worden 
gehaald 

1 

Totaal 1 

Tabel 11 laat zien dat 1 geïnterviewde aangeeft dat de registratie deadline niet te halen is.  

• Stamboekregistratie heeft geen meerwaarde 
Één van de geïnterviewden zei dat het lidmaatschap alleen maar geld kost en hem niets oplevert. Een 
andere geïnterviewde lichtte toe dat registratie geen meerwaarde had, omdat veel Bonte 
Bentheimer houders de dieren alleen voor het vlees houden. Als de dieren worden gehouden voor 
de slacht, wordt er niet met ze gefokt. De geïnterviewde gaf aan dat registreren in dat geval zinloos 
was.   

Tabel 12: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Stamboekregistratie heeft geen meerwaarde’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende geïnterviewden 

Registratie heeft geen meerwaarde 6 

Toch alleen maar voor vlees 1 

Kruising voor vleesproductie 1 

Totaal 8 

Tabel 12 laat zien dat 6 geïnterviewden aangeven dat registreren geen meerwaarde heeft. Één 
geïnterviewde legt uit dat dat komt doordat Bonte Bentheimers ook voor de vleesproductie worden 
gehouden. De laatste code geeft aan dat er voor de vleesproductie wordt gekruist, waardoor er 
onzuivere Bonte Bentheimers ontstaan, met mogelijk een betere vleeskwaliteit. Bij elkaar geven 8 
van de geïnterviewden aan dat registreren helemaal geen meerwaarde heeft.   

• Te weinig kennis bij de houders 
Een van de geïnterviewden heeft gezegd dat zijn Bonte Bentheimers raszuiver waren. Er was echter 
geen bewijs voor en ze leken slechts op dit zeldzame ras, terwijl er ook een aantal afwijkingen te zien 
waren, zoals een rode haarkleur. De geïnterviewde gaf aan dat de dieren op basis van vertrouwen als 
Bonte Bentheimer werden gekocht. Ondanks dat er dus kenmerken van andere varkens rassen te 
zien waren, was de geïnterviewde ervan overtuigd dat zijn dieren raszuivere Bonte Bentheimers 
waren. Hieruit kan worden afgeleid dat niet alle Bonte Bentheimer houders dezelfde ideeën hebben 
over wat raszuiverheid inhoud. Als Bonte Bentheimer houders onterecht denken dat hun dier 
raszuiver is en wordt geweigerd in het stamboek kan dit tot veel frustratie leiden bij de Bonte 
Bentheimer houder.    

Tabel 13: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Te weinig kennis bij de houders’ 
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Codes Aantal keer genoemd door verschillende geïnterviewden 

Onzekerheid over raszuiverheid 2 

Totaal 2 

Voor de reden om niet te registreren omdat er te weinig kennis is bij de houders, is er een code 
gebruikt. Er bestaat ‘onzekerheid over raszuiverheid’ bij twee geïnterviewden. Bij onvoldoende 
kennis over raszuiverheid van de Bonte Bentheimers maakt dit het registreren lastig.  

• Het stamboek is onbekend onder de Bonte Bentheimer houders 
Tabel 14: Aantal keer genoemd van de reden: ‘Het stamboek is onbekend onder de Bonte Bentheimer 
houders’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende geïnterviewden 

Stamboek is onbekend 2 

Totaal 2 

In tabel 14 is 1 code gebruikt, het ‘stamboek is onbekend’. Deze code geeft aan dat twee houders 
denken dat het stamboek niet bekend is onder een aantal niet-leden, met als gevolg dat deze leden 
zich niet registreren.   

• ZooEasy is te ingewikkeld 
Uit de analyse van ZooEasy is gebleken dat er veel opties zijn. Een groot deel van de geïnterviewden 
vindt dit programma ingewikkeld. Dat blijkt uit de volgende codes in tabel 15.  

Tabel 15: Aantal keer genoemd van de reden: ‘ZooEasy is te ingewikkeld’ 

Codes Aantal keer genoemd door verschillende 
geïnterviewden 

Te weinig ervaring 6 

Niet werkbaar programma 0* 

Oude generatie niet goed met computer 1 

Je moet op veel knoppen drukken voordat je komt 
waar je moet komen 

2** 
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Zoekdingen werken niet helemaal 1 

Kan wachtwoord niet zelf aanpassen 0*** 

Mag meer geautomatiseerd worden 0* 

Totaal 10 

*Dit is door 1 Bonte Bentheimer houder aangegeven. Deze Bonte Bentheimer houder is hierin niet 
meegenomen, omdat deze houder anders dubbel wordt geteld in de eerste code. 

*Dit is door 3 Bonte Bentheimer houders aangegeven. De derde Bonte Bentheimer houder is hierin 
niet meegenomen, omdat deze houder anders dubbel wordt geteld in de eerste code. 

***Dit is door 2 Bonte Bentheimer houders aangegeven. Deze Bonte Bentheimer houders zijn hierin 
niet meegenomen, omdat deze houders anders dubbel wordt geteld in de eerste code. 

Er is in tabel 15 7 verschillende codes aangegeven dat ZooEasy te ingewikkeld is, door 10 
verschillende geïnterviewden. Met deze 7 codes wordt elk op een andere manier aangegeven dat 
ZooEasy (een aspect) van het registratieprogramma te ingewikkeld is.   
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1.2 Volledige enquête resultaten 
De enquête is door 36 respondenten ingevuld. Van de 36 respondenten hebben er 21 respondenten 

nooit Bonte Bentheimers gehad. Vanuit de enquête is hier op geselecteerd. Deze mensen hebben de 

rest van de enquête dus niet in kunnen vullen. Dit betekent dat er 15 geldige antwoorden op de 

enquête zijn binnengekomen. Omdat dit aantal zo laag ligt, zijn er geen significante verschillen 

gevonden binnen de vragen. Vandaar dat er gekozen is om alleen beschrijvende statistieken te laten 

zien om de bevindingen van de interviews aan te vullen.   

10 van de 15 respondenten is lid van de VNBBL. De resterende 5 respondenten zijn dus geen lid, maar 

kent de VNBBL wel, waardoor deze niet-leden ook vragen over de VNBBL konden beantwoorden.  

In deze appendix worden de beschrijvende statistieken per enquêtevraag toegelicht.  

Welke van de onderstaande eigenschappen zijn het belangrijkste voor de VNBBL? Verdeel 100 

punten over de onderstaande eigenschappen. Degene met het meeste punten vindt u het 

belangrijkste voor de vereniging. 

Tabel 16: Belang eigenschappen VNBBL 

Leden (10 
respondenten) 

Een bron 
van kennis 

Bonte 
Bentheimer 
registratie in 
het stamboek 

Organisator 
van 
activiteiten 

Een markt met 
aanbod en 
vraag naar 
Bonte 
Bentheimers 

In contact 
komen met de 
juiste Bonte 
Bentheimer 
houders 

Gemiddelde 13.00 38.70 11.10 15.20 22.00 

Standaard 
afwijking 

8.56 30.92 9.83 11.47 12.06 

  

Tabel 17: Belang eigenschappen VNBBL 

Niet-leden (5 
respondenten) 

Een bron 
van kennis 

Bonte 
Bentheimer 
registratie in 
het stamboek 

Organisator 
van 
activiteiten 

Een markt met 
aanbod en 
vraag naar 
Bonte 
Bentheimers 

In contact 
komen met de 
juiste Bonte 
Bentheimer 
houders 

Gemiddelde 11.00 41.00 3.00 18.00 27.00 

Standaard 
afwijking 

8.94 40.68 4.47 11.51 23.87 

 

Als er grote verschillen zijn tussen de antwoorden wordt dit toegelicht.  

Voor zowel de leden als niet-leden is er een grote spreiding in de antwoorden op de opties ‘Bonte 

Bentheimer registratie in het stamboek’ en ‘In contact komen met de juiste Bonte Bentheimer 
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houders’. Dit betekent dat er binnen de antwoorden op de vraag veel spreiding zit, en de meningen 

hier sterk over verdeeld zijn. Gemiddeld gezien zijn dit beide de belangrijkste eigenschappen van de 

VNBBL. ‘Organisator van activiteiten’ wordt als de minst belangrijke eigenschap van de VNBBL gezien 

door zowel de leden als niet-leden. 

Welke voordelen vindt u het belangrijkste van het lidmaatschap van de Vereniging het Nederlandse 

Bonte Bentheimer Landvarken? Rangschik de voordelen naarmate hun belang door de voordelen 

naar boven of naar beneden te slepen. Het bovenste voordeel (1) heeft het grootste belang. 

Tabel 18: Voordelen lidmaatschap VNBBL 

Leden (10 
respondent
en) 

Ik kan 
hierdoor in 
contact 
komen met 
andere 
fokkers 

Ik doe hier 
kennis uit 
op 

Ik kan hier 
mee doen 
aan 
georganisee
rde 
activiteiten 

Ik kan hier 
mijn Bonte 
Bentheimer
s in het 
stamboek 
registreren 

Het 
lidmaatscha
p is 
goedkoop 

Ik kan de 
vereniging 
steunen die 
zich inzet 
voor de 
Bonte 
Bentheimer 

Gemiddeld
e 

1.70 4.50 4.40 2.10 5.40 3.90 

 

Tabel 19: Voordelen lidmaatschap VNBBL 

Niet-leden 
(5 
respondent
en) 

Ik kan 
hierdoor in 
contact 
komen met 
andere 
fokkers 

Ik doe hier 
kennis uit 
op 

Ik kan hier 
mee doen 
aan 
georganisee
rde 
activiteiten 

Ik kan hier 
mijn Bonte 
Bentheimer
s in het 
stamboek 
registreren 

Het 
lidmaatscha
p is 
goedkoop 

Ik kan de 
vereniging 
steunen die 
zich inzet 
voor de 
Bonte 
Bentheimer 

Gemiddeld
e 

1.60 2.80 5.00 2.20 5.80 3.60 

Deze vraag diende ingevuld te worden door de voordelen van 1 tot 6 te rangschikken. Hierbij is 1 het 

belangrijkste voordeel en 6 het minst belangrijke voordeel. De gemiddelden geven een score aan 

tussen deze twee waardes.   

De gemiddelde belangrijkste voordelen van de VNBBL die de leden als de niet-leden hebben 

opgegeven zijn op 1) ‘Ik kan hierdoor in contact komen met andere fokkers’ en 2) Ik kan hier mijn Bonte 

Bentheimers in het stamboek registreren. Leden vonden 6) ‘Het lidmaatschap is goedkoop’ en 5) ‘Ik 

doe hier kennis uit op’ het minst belangrijk. Niet-leden leken ‘Ik doe hier kennis aan op’ een van de 

belangrijkste voordelen (3)) en leken 6) ‘Het lidmaatschap is goedkoop’ en ‘Ik kan hier mee doen aan 

georganiseerde activiteiten’ het minst belangrijk.  

Al de leden gaven aan dat ze het met hun voordeel 1) eens waren (6/10) of helemaal mee eens waren 

(4/10). De niet-leden gaven ook ⅖ aan het er niet eens noch oneens mee te zijn.  
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Welke nadelen vindt u het belangrijkste van de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer 

Landvarken? Rangschik de nadelen naarmate hun belang door de nadelen naar boven of naar 

beneden te slepen. Het bovenste nadeel (1) heeft het grootste belang. 

Tabel 19: Nadelen lidmaatschap VNBBL 

Leden (10 
responde
nten) 

Het 
lidmaatsc
hap is 
duur 

Er zijn te 
weinig 
activiteite
n 

Ik leer er 
te weinig 

Mijn Bonte 
Bentheime
rs worden 
niet 
geregistre
erd in het 
stamboek 

Ik kom te 
weinig in 
contact 
met 
andere 
fokkers 

De 
afstand 
naar de 
activiteite
n is te lang 

De 
communi
catie is 
niet goed 
genoeg 

Gemiddel
de 

6.50 3.30 3.70 4.00 3.20 4.60 3.20 

  

Tabel 20: Nadelen lidmaatschap VNBBL 

Niet-
leden (5 
responde
nten) 

Het 
lidmaatsc
hap is 
duur 

Er zijn te 
weinig 
activiteite
n 

Ik leer er 
te weinig 

Mijn Bonte 
Bentheime
rs worden 
niet 
geregistre
erd in het 
stamboek 

Ik kom te 
weinig in 
contact 
met 
andere 
fokkers 

De 
afstand 
naar de 
activiteite
n is te lang 

De 
communi
catie is 
niet goed 
genoeg 

Gemiddel
de 

5.80 4.40 3.80 2.80 2.60 4.80 3.80 

Deze vraag diende ingevuld te worden door de nadelen van 1 tot 7 te rangschikken. Hierbij is 1 het 

belangrijkste nadeel en 7 het minst belangrijke nadeel. De gemiddelden geven een score aan tussen 

deze twee waardes.   

De leden vinden 1) ‘Ik kom te weinig in contact met andere fokkers’ en ‘De communicatie is niet goed 

genoeg’ en 3) ‘Er zijn te weinig activiteiten’ de belangrijkste nadelen van de VNBBL. Echter zitten al de 

gemiddelden erg dicht bij elkaar, op 7) ‘Het lidmaatschap is te duur’ en 6) ‘De afstand naar de 

activiteiten is te lang’ na. Nadeel 6) heeft echter een heel grote standaardafwijking, wat aan zou 

kunnen geven dat een deel van de respondenten ver weg woont en het andere deel niet of dat een 

deel de afstand niet uit maakt en het andere deel wel.  

Voor de niet-leden liggen de gemiddelden ook erg dichtbij elkaar. De opties 1) ‘Ik kom te weinig in 

contact met andere fokkers’ en 2) ‘Mijn Bonte Bentheimers worden niet geregistreerd in het 

stamboek’ leken de niet-leden het belangrijkst te vinden. Ook 7) ‘Het lidmaatschap is duur’ werd het 

minst belangrijkst bevonden.  
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Ook ‘Mijn Bonte Bentheimers worden niet geregistreerd in het stamboek’ heeft een grote standaard 

afwijking. 4/15 respondenten vond dit zelfs het belangrijkste nadeel van de VNBBL, wat kan wijzen op 

een verdeling binnen de groep van Bonte Bentheimer houders. 

 

De meeste respondenten waren het eens (9) met het belangrijkste nadeel 1) van de VNBBL of helemaal 

mee eens (3). De andere 3 respondenten waren het er helemaal niet mee eens (2) of niet mee eens of 

niet mee oneens (1). 

Voor het onderzoek hebben wij ook persoonlijke interviews gehouden. Hier zijn een aantal voor- en 

nadelen van stamboek registratie uit voort gekomen. 

Rangschik de voordelen naarmate hun belang, door de voordelen naar boven of onder te slepen. 

Het bovenste voordeel (1) heeft het grootste belang. 

Tabel 21: Voordelen stamboekregistratie VNBBL 

Leden (10 
respondenten
) 

Door te 
registreren in 
het stamboek 
draag ik bij 
aan het 
voortbestaan 
van het ras 

Door te 
registreren in 
het stamboek 
houd ik 
overzicht over 
mijn eigen 
dieren 

Door het 
registreren in 
het stamboek 
is mijn dier 
meer geld 
waard 

Door het 
registreren in 
het stamboek 
kan ik andere 
raszuivere 
dieren 
bekijken 

Door het 
registreren in 
het stamboek 
kan ik 
voorbeeld 
dekkingen 
maken 

Gemiddelde 1.90 3.30 4.00 2.30 3.50 

    

Tabel 22: Voordelen stamboekregistratie VNBBL 

Niet-leden (5 
respondenten
) 

Door te 
registreren in 
het stamboek 
draag ik bij 
aan het 
voortbestaan 
van het ras 

Door te in het 
stamboek 
registreren 
houd ik 
overzicht over 
mijn eigen 
dieren 

Door het 
registreren in 
het stamboek 
is mijn dier 
meer geld 
waard 

Door het 
registreren in 
het stamboek 
kan ik andere 
raszuivere 
dieren 
bekijken 

Door het in 
registreren in 
het stamboek 
kan ik 
voorbeeld 
dekkingen 
maken 

Gemiddelde 2.00 2.20 4.40 3.00 3.40 

Deze vraag diende ingevuld te worden door de voordelen van 1 tot 5 te rangschikken. Hierbij is 1 het 

belangrijkste voordeel en 5 het minst belangrijke voordeel. De gemiddelden geven een score aan 

tussen deze twee waardes.   

Het belangrijkste voordeel is voor leden als niet-leden hetzelfde, namelijk 1) Door te registreren in het 

stamboek draag ik bij aan het voortbestaan van het ras. Bij leden is de een na belangrijkste optie 2)  

‘Door het registreren in het stamboek meer geld waard’, terwijl dat bij niet-leden 2) ‘Door te 

registreren in het stamboek houd ik overzicht over mijn eigen dieren’.  
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De minst belangrijke voordelen zijn voor leden als niet-leden beide 5) ‘Door het registreren in het 

stamboek is mijn dier meer geld waard’ en 4) ‘Door het registreren in het stamboek kan ik voorbeeld 

dekkingen maken’.  

Met het belangrijkste voordeel 1) zijn bijna al de leden het er helemaal mee eens (7/15) of mee eens 

(7/15). Slechts 1/15 respondenten wat het er niet mee eens.  

 

 

Rangschik de nadelen van stamboekregistratie naarmate hun belang, door de nadelen naar boven 

of onder te slepen. Het bovenste nadeel (1) heeft het grootste belang. 

Tabel 23: Nadelen stamboekregistratie VNBBL 

Leden (10 
respondenten) 

Registreren kost 
mij veel tijd 

Ik snap niet goed 
hoe registreren 
werkt 

Ik wil wel 
registreren, maar 
mijn dier wordt 
niet toegelaten 

Geregistreerde 
dieren hebben 
geen 
meerwaarde voor 
mij 

Gemiddelde 1.70 2.00 2.90 3.40 

 

Tabel 24: Nadelen stamboekregistratie VNBBL 

Niet-leden (5 
respondenten) 

Registreren kost 
mij veel tijd 

Ik snap niet goed 
hoe registreren 
werkt 

Ik wil wel 
registreren, maar 
mijn dier wordt 
niet toegelaten 

Geregistreerde 
dieren hebben 
geen 
meerwaarde voor 
mij 

Gemiddelde 2.00 2.00 3.00 3.00 

Deze vraag diende ingevuld te worden door de nadelen van 1 tot 4 te rangschikken. Hierbij is 1 het 

belangrijkste nadeel en 4 het minst belangrijke nadeel. De gemiddelden geven een score aan tussen 

deze twee waardes.   

Voor zowel de leden als de niet-leden zijn de nadelen ‘Registreren kost mij veel tijd’ en ‘Ik snap niet 

goed hoe registreren werkt’ gemiddeld de belangrijkste nadelen. Bij de niet-leden zijn ze even 

belangrijk en bij de leden is de eerste nadeel het belangrijkst. De nadelen ‘Ik wil wel registreren, maar 

mijn dier wordt niet toegelaten’ en ‘Geregistreerde dieren hebben geen meerwaarde voor mij’ zijn 

voor beide groepen het minst belangrijkst. Voor leden is het eerste nadeel 3) gemiddeld gezien iets 

belangrijker en voor de niet-leden is dit even onbelangrijk. 

Met hun belangrijkste nadeel 1) uit de vorige vraag zijn 4/15 respondenten het er helemaal mee eens, 

6/15 het er mee eens, 2/15 het er niet mee eens en niet mee oneens, 1/15 het er niet mee eens en 

1/15 het er helemaal niet mee eens.  

De leden gaven een aantal oplossingen aan voor de nadelen.    
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“Geen idee, voorgaande jaren veel tijd aan besteed. Was er klaar mee.” 

“Goede begeleidende info op de site zetten. Het uitnodigend maken.” 

“Het mooiste zou een app zijn waar je alle info kan invoeren (incl. foto’s). De zelfde kan je ook 

gebruiken voor het raadplegen van het stamboek en het maken van dekkingen danwel het in contact 

komen met andere fokkers.” 

“Ja, ik heb een dier gekocht dat een stamboom zou hebben. Nu blijkt het dier niet geregistreerd te zijn. 

Ze was gedekt door een raszuivere beer. De jongen zijn verkocht, maar het varken zou ik erg graag in 

het stamboek hebben.”  

“Ja, door goed contact met bestuursleden die mij willen helpen en ook BEREIKBAAR zijn.” 

“Nadeel 2 klopt niet helemaal voor mij. Door te registreren houd je het ras in stand en dat geeft een 

geregistreerd varken toch meerwaarde.” 

“Zie hierboven: een app zou het heel makkelijk maken in mijn ogen. Ondersteuning per whatsapp oid 

houdt het geheel laagdrempelig.” 

“Als mijn zeug geregistreerd is ga ik meer moeite doen om een raszuivere beer te vinden om mee te 

dekken. Mijn zeug heeft nu biggen van een bont vleesvarken (kruising). De biggen krijgen de 

bestemming slacht. Anders zou ik de dieren binnen het stamboek aan kunnen bieden. Dan draag ik bij 

aan het behoud van het zeldzame ras.” 

Door de registratie eenvoudiger te maken, wordt toegang tot het stamboek ook veel makkelijker en 

op die manier zouden idealiter geboortes in het stamboek opgenomen moeten worden. Verder zou 

het goed zijn om te koppelen aan het stamboek in Duitsland (is dat er?), aangezien er ook fokmateriaal 

daar vandaan wordt gehaald met enige regelmaat, volgens mij.  

“Er wordt meer tegen gewerkt dan mee. Jammer.” 

“Registreren makkelijker maken.” 

 

Tabel 25: ZooEasy  

Leden (10 
respondenten) 

Zeer 
ontevreden 

Enigszins 
ontevreden 

Niet ontevreden en 
niet tevreden 

Enigszins 
tevreden 

Zeer 
tevreden 

Wat vindt u van het 
programma 
ZooEasy? 

- 1 4 4 1 

Wat vindt u van de 
software van 
ZooEasy? 

- 1 6 3 - 

Hoe vindt u dat de 
registratie via 
ZooEasy verloopt? 

1 - 6 1 2 
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Uit deze antwoorden lijkt het dat er over het algemeen geen probleem is met ZooEasy en het 

registreren hiermee, aangezien het grootste deel van de respondenten voor ‘Niet ontevreden en niet 

tevreden’ kiest.   

Uit de interviews is gekomen dat een dat een aantal mensen ZooEasy handig vindt om de volgende 

redenen.  

Rangschik deze redenen naarmate hun belang door de voordelen naar boven of beneden te slepen. 

Het bovenste voordeel (1) heeft het grootste belang. 

Tabel 26: ZooEasy voordelen 

Leden (10 
respondenten) 

ZooEasy is 
overzichtelijk 

ZooEasy is 
makkelijk in 
gebruik 

Het systeem waarbij de 
stamboekhouders ZooEasy 
invullen werkt goed 

Het is duidelijk 
wat ik met 
ZooEasy kan 

Gemiddelde 1.90 2.70 3.10 2.30 

 Deze vraag diende ingevuld te worden door de voordelen van 1 tot 4 te rangschikken. Hierbij is 1 het 

belangrijkste voordeel en 4 het minst belangrijke voordeel. De gemiddelden geven een score aan 

tussen deze twee waardes.   

De respondenten vonden 1) ‘ZooEasy is overzichtelijk’ en 2) ‘Het is duidelijk wat ik met ZooEasy kan’ 

de belangrijkste voordelen van ZooEasy. Redenen 3) ‘ZooEasy is makkelijk in gebruik’ en ‘Het systeem 

waarbij de stamboekhouders ZooEasy invullen werkt goed’ het minst handig. De antwoorden liggen 

echter dicht bij elkaar, wat betekent dat er gemiddeld tussen de respondenten geen grote verschillen 

zijn. 

8/10 respondenten gaf aan dat ze het eens waren met het belangrijkste voordeel, 2/10 gaf aan dat ze 

het er niet mee eens en niet mee oneens waren.  

Rangschik de nadelen van ZooEasy naarmate hun belang door de nadelen naar boven of beneden te 

slepen. Het bovenste nadeel (1) heeft het grootste belang. 

Tabel 27: ZooEasy nadelen 

Leden (10 
respondenten) 

ZooEasy is 
onoverzichtelijk 

ZooEasy is lastig 
in gebruik 

Het systeem waarbij 
de stamboekhouders 
ZooEasy invullen 
werkt niet goed 

Het is 
onduidelijk wat 
ik met ZooEasy 
kan 

Gemiddelde 1.90 2.30 2.30 3.50 

Deze vraag diende ingevuld te worden door de nadelen van 1 tot 4 te rangschikken. Hierbij is 1 het 

belangrijkste nadeel en 4 het minst belangrijke nadeel. De gemiddelden geven een score aan tussen 

deze twee waardes.   

De respondenten vonden 1) ‘ZooEasy is onoverzichtelijk’ het belangrijkste nadeel. Dit is vreemd omdat 

dit ook werd aangegeven als het belangrijkste voordeel. Redenen 2) en 3), ‘ZooEasy is lastig in gebruik’ 

en ‘Het systeem waarbij de stamboekhouders ZooEasy invullen werkt niet goed’, vonden de 
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respondenten gemiddeld even belangrijk. Gemiddeld waren de respondenten het er mee eens dat 4) 

‘Het is onduidelijk wat ik met ZooEasy kan’ het minst belangrijk was. 

 

6/10 respondenten was het er mee eens met het belangrijkste nadeel, 1 was het er helemaal mee 

eens, 1 was het er niet mee eens en niet mee oneens, 1 was het er niet mee eens en 1 was het er 

helemaal niet mee eens. 

Geef aan wat u van de communicatie binnen de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer 

Landvarken vindt?  

Tabel 28: Communicatie VNBBL 

Leden (10 
respondenten
) 

Helemaal niet 
goed 

Niet goed Neutraal Goed  Helemaal 
goed 

De 
communicatie 
tussen de 
leden en het 
bestuur is: 

2 1 5 2 - 

De 
communicatie 
tussen de 
leden 
onderling is: 

- 2 8 - - 

De 
communicatie 
tussen de 
bestuurslede
n onderling is: 

- - 8 2 - 

 

Over communicatie hebben de meeste respondenten weinig te zeggen, dit blijkt uit het feit dat de 

meeste respondenten voor de optie ‘Neutraal’ kiezen.  

Geef aan wat u van de communicatie tussen de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer 

Landvarken en andere partijen vindt (communicatie met niet-leden), zoals geïnteresseerden, en 

partners (overheid en Stichting Zeldzame Huisdierrassen).  

Tabel 29: Communicatie VNBBL 

Leden (10 respondenten) Helemaal goed Niet goed Neutraal Goed Helemaal 
goed 
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De communicatie tussen de Vereniging 
het Nederlandse Bonte Bentheimer 
Landvarken en andere partijen is: 

- 1 9 - - 

  

Over communicatie hebben de meeste respondenten weinig te zeggen, dit blijkt uit het feit dat de 

meeste respondenten voor de optie ‘Neutraal’ kiezen.   

Er werd de leden om extra informatie gevraagd als ze dat vonden missen: 

“Belangrijkste voor ons: Het zeldzame ras Bonte Bentheimer zuiver te houden.” 

“De inzet/betrokkenheid zelf komt niet aan bod.” 

“De jaarvergadering van de Bonte Bentheimer Landvarken was de keer dat wij er waren (denk 3 jaar 

terug) langdradig en een lange zit. Was voor ons weinig aan. We hebben opgezegd nadat duidelijk was 

dat onze dieren niet op genomen werden in het stamboek. Terwijl wel alles bekend was. Beleef veel 

plezier aan onze dieren, maar zijn gestopt met het fokken hierdoor.” 

“Niets. Ik waardeer het dat er actie wordt ondernomen om dit ras te redden.” 

“Ziet er heel goed uit met goede vragen. Hoe wordt het verschil gemaakt tussen fokken en 

vermeerderen? Waar is behoefte aan als het gaat om goed fokbeleid? Succes.” 

Conclusie 

De conclusies gebaseerd op de antwoorden van de enquête zijn geen van allen significant en zijn dus 

niet bewezen. Deze resultaten dienen dus slechts gebruikt te worden ter indicatie van wat de 

steekproef   
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1.3 Complete ZooEasy analyse 
1.3.1 Huidige registratiesysteem 
Naast dat men verplicht is om hun varkens te registreren met een uniek bedrijfsnummer (UBN), 

houdt men een stamboek bij voor de Bonte Bentheimers. Zo registreert de VNBBL hun dieren in 

ZooEasy. Daarnaast identificeren ze hun dieren door middel van hun unieke vlekkenpatroon. De 

stippen worden bepaald door meerdere foto’s vanaf verschillende kanten van het varken. Om hun 

dieren in het stamboek te krijgen moeten houders verschillende formulieren invullen. Zo moeten ze 

een formulier met een dekkingsmelding invullen en drie scorekaarten op de leeftijden van 12 weken, 

6 maanden en een jaar. Men moet verschillende informatie invullen op de scorekaarten. Zo moeten 

ze bij alle scorekaarten duidelijke foto’s toevoegen van hun stippenpatroon. Bij het eerste formulier 

moeten ze het aantal vlekken invullen in 4 verschillende categorieën: Geen, 1 tot 4 vlekken, 5 of 

meer vlekken en geheel zwart. Daarnaast moeten ze het oornummer en het aantal tepels links en 

rechts invullen. Bij formulier twee moeten ze de het oornummer geven, de geboortedatum, de 

oorstand (hangend punt, hangend punt, half hangend en staand) en de beenstand (steil, goed en 

sabel benig). Bij het derde formulier moeten ze het oornummer, geboortedatum, lengte (in cm) en 

hoogte (in cm) van het varken doorgeven. Het is belangrijk dat deze formuleren op tijd worden 

invult, anders kunnen de dieren niet meer worden bijgeschreven in het stamboek. Dit is duidelijk 

geworden vanuit meerdere interviews.  

1.3.2 ZooEasy 
De vereniging van de Bonte Bentheimer maakt gebruik van het programma ZooEasy. ZooEasy is een 

registratiesysteem, waarmee men een stamboek kan bijhouden. Zo kan de vereniging van de Bonte 

Bentheimer de populatie bijhouden. In ZooEasy kan je verschillende aspecten, zoals geboortedag, 

sterfdag, worpen etc. registreren. Daarnaast kan je de inrichting van ZooEasy zelf bepalen en 

aanvullen met verschillende pakketten.  

De omgeving van ZooEasy (bij BB) is zo vormgegeven dat je aan de linkerkant 4 verschillende 

tabbladen hebt, namelijk: Varkens, Dekkingen en Contacten (figuur 1). Bij het tabblad “Varkens” kan 

je weer kiezen tussen: Alle, Bonte Bentheimer, Bonte Bentheimer Fok en Bonte Bentheimer 

overleden. Bij deze tabbladen is de populatie weer onderverdeeld in het totaal aantal dieren (alle), 

de Bonte Bentheimer populatie zonder de overleden dieren en fokdieren (Bonte Bentheimer), de 

fokdieren (Bonte Bentheimer Fok) en de Bonte Bentheimers die overleden zijn (Bonte Bentheimer 

overleden). Echter wordt het tabblad Bonte Bentheimer Fok waarschijnlijk minder gebruikt, 

aangezien er maar 5 dieren in dit tabblad staan. Boven de tabbladen Alle, Bonte Bentheimer, Bonte 

Bentheimer Fok is er een zoekbalk. In deze zoekbalk kun je specifieke informatie zoeken, zoals een 

specifiek varken.  
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 Figuur 1: ZooEasy  

Binnenin de tabbladen van het tabblad Varken zijn er verschillende kolommen. Zo is er een kolom 

voor de naam, het registratienummer, registratienummer vader, registratienummer moeder, de 

geboortedatum, registratie en of het varken overleden is.  

Als je op een van de varkens klikt dan kom je in het volgende menu (figuur ). In dit menu heb je de 

volgende tabbladen: basisgegevens, opmerkingen, extra velden, foto, bijlagen, bloedverwanten en 

wijzigingen. Bij het tabblad basisgegevens kun je de volgende gegevens vinden van het varken: 

registratienummer, geslacht, naam, roepnaam, ras, kleur, titel achter de naam, geboortedatum, 

sterfdatum, percentage inteelt, ouders, fokker en eigenaar.  

Men kan extra informatie toevoegen aan het tabblad opmerkingen en foto’s of bijlagen toevoegen 

aan de tabbladen Foto’s en Bijlagen. Bij het tabblad wijzigingen staan alle wijzigingen die gedaan 

zijn.  
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Figuur 2: Varkens 

Het tabblad extra velden is weer onderverdeeld in 5 tabbladen, waaronder extra identificaties, 

fokdoelen, fokdoelen scorekaarten, karakter en moedereigenschappen. Bij het tabblad extra 

identificaties kan men een eventueel tatoeagenummer, de chip en de extra oormerken invullen. Het 

aantal tepels links en rechts kan worden ingevuld bij het tabblad fokdoelen. Het aantal tepels kan 

ook worden ingevuld bij de fokdoelen scorekaarten. Hier kan ook het vlekkenpatroon, de oren, de 

beenstand, de lengte en de schouderhoogte worden ingevuld. De uitslagen van de verschillende 

karaktertesten kunnen worden ingevuld onder het tabblad karakter. De moedereigenschappen 

kunnen worden ingevuld onder het tabblad moedereigenschappen. 

Ook is het tabblad bloedverwanten weer onderverdeeld in Nakomelingen, Voorouders en Overige. In 

deze tabbladen kan men alle familieleden, die in het stamboek staan, vinden van het dier.  

Het tabblad Dekkingen (figuur 3) bestaat uit dezelfde tabbladen als bij het tabblad Varken, echter zijn 

er verschillende kolommen. Zo is er een kolom met de geboortedatum, de naam van de vader, de 

naam van de moeder, de dekdatum, het verwantschapspercentage en het aantal gespeende biggen. 

Je kan hier ook op verschillende informatie zoeken, zoals een specifieke beer. Ook kan je de 

informatie in een bestand verkrijgen, een afdrukvoorbeeld en een proefdekking doen.  



74 
 

 

Figuur 3: Dekkingen 

Als je klikt op een van de geboortedata, de ouders, de dekdatum, verwantschap of het aantal 

gespeende biggen, dan kom je in een ander menu (figuur 4). Dit menu is onderverdeeld in de 

volgende tabbladen: Basisgegevens, Opmerkingen, Extra velden en Wijzingen. Bij het tabblad 

basisgegevens kun je de naam en registratienummer van de ouders, dekdatum, geboortedatum, 

verwantschap en de eigenaar van de zeug vinden. Ook kun je onderaan de gegevens van de biggen 

vinden die voor de fok gaan.  
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Figuur 4: Dekkingen 

Bij de tabbladen extra velden kun weer een onderverdeling in de volgende tabbladen vinden: 

dekbericht, geboortebericht en toomgegevens (figuur 5). Zo kun je verschillende informatie in de 

verschillende tabbladen kwijt. Bij het dekbericht kun het volgende invullen: datum eerste dekking, 

kunstmatige inseminatie, zeug teruggekomen, data van de tweede, derde en vierde dekking. Bij het 

tabblad geboortebericht kunnen mensen de volgende informatie kwijt: worp nummer, 

geboortedatum, levend geboren, dood geboren, dode biggen dag 0 tot 7, oorzaak dood in de eerste 

7 dagen, erfelijke aandoeningen en soort erfelijk gebrek. Bij Toomgegevens kan men het volgende 

invullen: Aantal gespeende biggen, gestorven biggen tussen dat 7 en dag 28, oorzaak sterfte tussen 

dag 7 en dag 28, levende biggen op dag 7, levende biggen op dag 28, levende beren op dag 28, 

levende zeugen op dag 28, totaal aantal gespeende biggen na vorige worp, nieuw totaal afgespeende 

biggen en worden biggen aangezet voor de fokkerij?  
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Figuur 5: Dekkingen 
 
1.3.3 Vergelijking met andere Stamboeken 
Andere rassen en dieren maken ook gebruik van ZooEasy. Zo is het stamboek van de Bonte 

Bentheimer ook vergeleken met twee andere stamboeken: landvarken en de landgeit. Er waren een 

aantal verschillen met die stamboeken.  

Nederlandse Landgeit 

Het stamboek van de landgeit heeft vier tabbladen, waaronder geiten, Dekkingen, Uitslagen en 

Verslagen. Ook zijn er meer kolommen met meer informatie te vinden bij het tabblad dieren. Zo kun 

je daar het registratienummer, de naam, het geslacht, de geboortedatum, de naam van de moeder 

en vader en de datum van overlijden vinden.  

Net als bij ZooEasy van de Bonte Bentheimer kom je in een volgend menu als je op een van de 

varkens klikt. De landgeit heeft echter verschillende stamboeken, waaronder een hulpstamboek. In 

het tabblad Extra velden kan men zien welk stamboek het betreft.  

Bij het tabblad dekkingen kan men de volgende kolommen vinden: geboortedatum, dekdatum, naam 

vader, naam moeder en nakomelingen. Een volgend menu is te vinden als men op een van de 

dekkingen klikt. Dit menu is onderverdeeld in basisgegevens, opmerkingen, extra velden en 

wijzigingen. Net als bij de Bonte Bentheimer zijn hier de ouderdieren, de verwantschap, de eigenaar 

van het dier, de geboortedatum, de dekdatum en de dieren die voor de fok gaan te vinden. Bij het 

tabblad extra velden kan men het totaal geboren dieren, doodgeboren dieren, geboorteverloop en 

toelichting van geboorteverloop invullen. Hier hoeft men dus minder informatie in te vullen 

vergeleken de Bonte Bentheimer.  

Bij het tabblad uitslagen kan men de keuringen van de volwassen en jonge dieren vinden. Deze 

keuringen heeft de Bonte Bentheimer niet.  

Bij het laatste tabblad verslagen kan men exporteren, rapporteren en een fok advies matrix maken. 



77 
 

Ook dit heeft de omgeving van de Bonte Bentheimer niet. Als de SZH ooit een passend fokadvies wil 

opzetten, kan deze functie handig zijn.  

Nederlands landvarken 

Het stamboek van het Nederlands varken ziet er weer anders uit. Hier zijn aan de linkerkant vier 

tabbladen, waaronder: Varkens, dekkingen, contacten, uitslagen en verslagen. De uitslagen en 

verslagen zijn niet aanwezig bij de Bonte Bentheimer.  

De varkens zijn weer onderverdeeld in vier tabbladen, waaronder Naam, registratienummer, vader, 

moeder en geboortedatum.  

Als je op een van de dieren klikt, dan krijg je basisgegevens, opmerkingen, Persoonlijke gegevens, 

dekkingen, extra velden, foto’s, bijlagen, logboek, bloedverwanten, uitslagen, verslagen en 

wijzigingen.  

In vergelijking met de Bonte Bentheimer is dit deel van het Nederlands landvarken iets anders 

vormgegeven. De dekkingen zijn weer zo weergegeven met Basisgegevens, opmerkingen, extra 

velden, bijlagen en verwijzingen. Bij verslagen kan men exporteren, rapportages en verwantschap 

matrix maken.  

1.3.4 Mogelijkheden 
Tijdens de analyse van ZooEasy is het opgevallen dat de informatie niet compleet is. Veel vakken zijn 

niet ingevuld. Belangrijke informatie, zoals ouderdieren, geboortedatum en sterfdatum is belangrijk 

om een goede analyse van de populatie te kunnen doen. De informatie is dus op veel plekken 

incompleet. Daarnaast hebben ze een handig tabblad voor fokdieren, alleen voegen ze hier weinig 

fokdieren aan toe. Er mist hier dus ook veel informatie. Hier is eventueel wel een mogelijkheid voor 

een hulpstamboek. Je zou dit tabblad kunnen veranderen in een hulpstamboek.  

Daarnaast is het duidelijk geworden vanuit een aantal interviews dat er wel informatie is opgestuurd 

voor het stamboek, maar nooit is toegevoegd. Bij de Bonte Bentheimer kunnen leden zelf ook geen 

informatie toevoegen. Dit wordt allemaal gedaan door de stamboekhouder. Ook is het niet mogelijk 

om oudere dieren meer toe te voegen. Voor een kleine populatie waar elk dier telt is extra diversiteit 

wel belangrijk. Een DNAtest zou kunnen bepalen of dieren van een bepaalde ouder zijn, waardoor ze 

alsnog toegevoegd kunnen worden. Daarnaast is er een optie in ZooEasy, waarbij men kan aanvinken 

om gelijk een I&R registratie te doen. Dit zou ook een eventuele mogelijkheid zijn voor de Bonte 

Bentheimer. Zo hoeven fokkers maar een keer hun dier te registreren.   
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1.4 Voorbeeldopzet ZooEasy 
ZooEasy moet zo worden weergegeven dat het makkelijk is voor de gebruiker om zijn Bonte 
Bentheimers te zien en een goed overzicht te hebben van de populatie. Het is daarom handig om 
verschillende koppen te gebruiken. Zo zouden Alle, Bonte Bentheimers, Bonte Bentheimers fok en 
Bonte Bentheimers overleden aangepast moeten worden in Alle Bonte Bentheimers, Bonte 
Bentheimers hoofdstamboek, Bonte Bentheimers hulpstamboek en Bonte Bentheimers overleden. 
Ook is het handig dat elke houder een eigen tabblad heeft met alleen zijn eigen dieren (Eigen Bonte 
Bentheimers). Daarnaast is het belangrijk dat de volgende kolommen worden weergegeven, zie tabel 
31. De benodigdheden in tabel 32 moeten bij de basisgegevens van de dieren en extra velden. Hier 
kom je als je op een van de dieren drukt.  

Tabel 30: ZooEasy omgeving waarbij Varkens (het eerste kopje) is geselecteerd 
 

Alle  Bonte Bentheimer 
hoofdstamboek 

Bonte Bentheimer 
hulpstamboek 

Bonte 
Bentheimer 
overleden 

Eigen Bonte 
Bentheimers 

Varkens      

Dekkingen      

Contacten      

Verslagen      

 
Tabel 31: kolommen met informatie over de Bonte Bentheimers 

Naam Geslacht Registratienummer Vader 
naam 

Moeder 
naam 

Geboortedatum (hulp)Hoofdstamboek Overleden 

 

Tabel 32: De benodigde informatie voor in het hoofdstamboek en hulpstamboek 

 
Hoofdstamboek  Hulpstamboek 

Wanneer in het 
hoofdstamboek 

Raszuiver  Dieren die kenmerken hebben van Bonte 
Bentheimers (stippen etc).   

Scorekaarten (online) 
beoordeling fok 

Scorekaarten(online)   
beoordeling fok 

Benodigdheden 
  

Voorouders 
Geboortedatum 

Sterfdatum 
Registratienummer 

Foto van vlekken 
Geslacht 
Fokker 

Eigenaar 
Nesten/Tomen 

Welk Hoofdstamboek (hoofdstamboek, hulpstamboek (F1, F2, F3, zie 
invulling hulpstamboek)) 

 
Ook de omgeving over de dekkingen moet aangepast worden. De informatie over de fokdieren komt 
bij het tabblad varkens te staan. Het is dus in het tabblad dekkingen niet nodig om onderscheid te 
maken tussen de verschillende tabbladen. Zo zouden alle nesten onder “Alle Bonte Bentheimers” 
kunnen vallen. Verder wordt in tabel 34 weergegeven hoe de kollommen moeten worden aangepast. 
De informatie in tabel 35 kan worden weergegeven onder de koppen basisgegevens en extra velden.  

Tabel 33: ZooEasy omgeving waarbij Dekkingen (het tweede kopje) is geselecteerd 
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Alle Bonte Bentheimers 

Varkens  

Dekkingen  

Contacten  

Verslagen  

 
Tabel 34: kolommen met informatie over de nesten 

geboortedatum vader (hulp)hoofd
stamboek 

moeder (hulp)hoofd
stamboek 

dekdatum verwantschap Aantal gespeend 

 

Tabel 35: De benodigde informatie over de nesten 

Nesten  
Laatste dekking + aantal dekkingen tot het gelukt was 
Geboortedatum  
Info ouders 
Aantal zeugen en aantal beren 

Verwantschap 
Aantal biggen gespeend 
Hoeveel fok en hoeveel vlees 
Eigenaren dieren  

 
Om de gegevens van de dieren makkelijk te exporteren en om een fokmatrix te kunnen maken moet 
de volgende functies worden toegevoegd (tabel 36). 

Tabel 36: ZooEasy omgeving waarbij Verslagen (het vierde kopje) is geselecteerd 
 

Exporteren rapportages Fok advies matrix 
Varkens    

Dekkingen    

Contacten    

Verslagen    
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1.4.1 Invulling hoofdstamboek 
Hierin staan raszuivere Bonte Bentheimers die op tijd zijn geregistreerd en voldoen aan de juiste 

raszuivere kenmerken.   

1.4.2 Invulling hulpstamboek 
Het hulpstamboek helpt om de genetische diversiteit te behouden. Dit betekent dat hier dieren in 
bijgehouden mogen worden, die niet raszuiver zijn. Daarnaast zijn sommige zuivere Bonte 
Bentheimers niet opgenomen in het stamboek. Om deze alsnog op te kunnen nemen in het stamboek 
zonder allerlei prijzige genetische testen te doen, kan het hulpstamboek als uitkomst werken.  
 
Na een aantal generaties, mogen de nakomelingen van dieren uit het hulpstamboek geplaatst worden 
in het hoofdhoofdstamboek. Dit betekent dat deze nakomelingen de titel krijgen ‘raszuiver’ te zijn. Er 
zijn verschillende aanpakken, gebaseerd op de mate van raszuiverheid van het dier in het 
hulpstamboek. Als dieren niet meer in het hoofdstamboek staan, maar wel de juiste raszuivere 
kenmerken vertonen, dan kunnen de nakomelingen van deze dieren na twee generaties in het 
hoofdstamboek worden opgenomen. Een voorwaarde hiervan is dat de Bonte Bentheimer uit het 
hulpstamboek twee generaties wordt gekruisd met een raszuivere Bonte Bentheimer(Optie 1). Optie 
2 geeft de situatie aan van een kruising tussen een raszuivere Bonte Bentheimer die is opgenomen in 
het hoofdstamboek en een varken van een ander ras. Bij beide opties moet duidelijk aangegeven 
worden welke F het betreft (F1, F2, F3). F1 is de eerste generatie na de eerste paring van de 
ouderdieren, F2 de tweede generatie en F3 de derde generatie. Wel moeten hier limitatie aan hangen. 
Zo moeten de dieren evenveel gebruikt worden en niet dat een Beer alle zeugen dekt.   
Als de biggen te laat zijn toegevoegd aan het hoofdstamboek en dit wel wil, zou een DNA test voor 
ouderschap ook een mogelijkheid kunnen zijn. Deze test kost ongeveer 40 euro bij VHL Genetics. Het 
DNA profiel kan ook worden vastgelegd bij VHL Genetics voor 40 euro. Dan kunnen dieren gelijk in het 
hoofdstamboek.  

Optie 1  

Ouders: hoofdstamboek Bonte Bentheimer x hulpstamboek 
Bonte Bentheimer  

 

F1: Bonte Bentheimers (hulpstamboek)  

Deze F1 wordt dan weer gecombineerd met een 100% 
raszuiver hoofdstamboek Bonte Bentheimer 

 

F2: Bonte Bentheimer (hoofdstamboek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optie 2 

Ouders: Hoofdstamboek Bonte Bentheimer x ander ras 

F1: 50% Bonte Bentheimer (hulpstamboek)  

Deze F1 wordt gedekt door een 100% raszuivere 
hoofdstamboek Bonte Bentheimer  

 

 

F2:  75% bonte Bentheimer (hulpstamboek) 

Deze F2 wordt gedekt door een 100% raszuivere 
hoofdstamboek Bonte Bentheimer  

 

 

F3: 87,5% Bonte Bentheimer (hulpstamboek) 

Deze F3 wordt gedekt door een 100% raszuivere 
hoofdstamboek Bonte Bentheimer  

zie 

 

F4: 93,75% Bonte Bentheimer (Hoofdstamboek) 
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1.5 Online invulformulieren voor registratie in het hoofd-hulpstamboek 
De scorekaarten moeten zo aangepast worden dat ze online op de site in te vullen zijn. Het is wel 

belangrijk dat er nog een PDF in staat met hoe alles moet worden gemeten of moet worden bepaald. 

Bij het dekkingsformulier moet alleen nog de vraag toegevoegd worden voor het hulpstamboek (F1, 

F2,F3 zie invulling hulpstamboek).  

1.5.1 Uitleg Worpregistratie 
Bij het Bonte Bentheimer worpregistratie formulier kunnen de leden de geboorte van hun biggen 

aangeven. Zo kunnen ze aangeven wie de ouders zijn en informatie over de biggen geven.  

Bonte Bentheimer online formulier Worpregistratie: 
Fokker: 

Naam: 

 

Eigenaar: 

Naam: 

 

 

1. Vader/Beer 

o Naam:  

 

o Registratienummer: 

 

 

o Hoofdstamboek of hulpstamboek 

o Hoofdstamboek 

o Hulpstamboek F1 

o Hulpstamboek F2 

o Hulpstamboek F3 

2. Moeder/Zeug 

o Naam 

 

o Registratienummer 

 

o Hoofdstamboek of hulpstamboek 

o Hoofdstamboek 

o Hulpstamboek F1 

o Hulpstamboek F2 

o Hulpstamboek F3 

3. Worpgrootte: 

 

4. Aantal zeugen 

 



82 
 

 

5. Aantal Beren 

 

 

6. Aantal gespeend 

 

7. Aantal voor de fok  

o Zeugen 

 

o Beren 

 

 

8. Aantal voor het vlees 
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1.5.2 Uitleg scorekaart 1 & Registratie big(gen) 
Het eerste scorekaart formulier is samen genomen met de registratie van een big voor de fok. Zo 

kunnen de leden beide in een keer invullen.  

Online formulier van scorekaart 1 & Registratie big(gen) 
Fokker: 

Naam: 

 

Eigenaar: 

Naam: 

 

Dier 1: 

1. Oornummer/registratienummer:  

 

2. Naam: 

 

 

 

3. Geslacht  

 

o Beer 

o Zeug 

 

4. Geboortedatum: 

 

5. Vader/Beer 

o Naam:  

 

o Registratienummer: 

 

 

6. Moeder/Zeug 

o Naam:  

 

o Registratienummer: 

 

 

7. Hoeveel vlekken heeft de big? 

o Geen 

o 1 tot 4 vlekken 

o 5 of meer vlekken 

o Geheel zwart  
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8. Hoeveel tepels heeft de big   

o Links:  

 

o Rechts: 

 

9. Voeg hier uw fotobijlage toe 

Dier 2: … (plusje hier, zodat mensen erop kunnen drukken om een extra dier in te vullen) 
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1.5.3 Uitleg scorekaart 2 
Scorekaart 2 hoeft alleen ingevuld te worden met de bekende gegevens uit het oude formulier. Het 

dier is namelijk al bekend door het eerste scoreformulier.  

Online formulier van scorekaart 2  
Fokker: 

Naam: 

 

Eigenaar: 

Naam: 

 

Dier 1: 

1.  Oornummer/registratienummer: 

 

2. Naam: 

 

 

3. Geboortedatum 

 

4. Oren: 

 

o Hangend (schuin naar beneden, richting neus) 

o Hangend (recht naar beneden) 

o Half Hangend 

o Staand 

5. Beenstand 

o Steil 

o Goed 

o Sabelbenig  

6. Voeg hier uw fotobijlage toe 

Dier 2: 

….(plusje hier, zodat mensen erop kunnen drukken om een extra dier in te vullen) 

 

 

 

 

 

 

1.5.4 Uitleg scorekaart 3 
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Bij Scorekaart 3 geldt hetzelfde als scorekaart 2.  

Online formulier van scorekaart 3  
Dier 1: 

1.  Oornummer/registratienummer: 

 

2. Naam: 

 

 

3. Geboortedatum 

 

4. Lengte in cm 

 

 

5. Hoogte in cm 

 

6. Voeg hier uw fotobijlages toe (linker en rechterkant van het varken) 

 

Dier 2: 

….(plusje hier, zodat mensen erop kunnen drukken om een extra dier in te vullen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5 Uitleg formulier volwassendieren hulpstamboek 
Om ook de volwassen dieren toe te voegen is er een apart formulier gemaakt met alle nodige 

informatie van alle scorekaarten in een formulier gestopt. Ook moeten de ouders worden 
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aangegeven en welk ras ze zijn. Een vereiste is wel dat een van de ouders raszuivere Bonte 

Bentheimer is en in het hoofdstamboek staat. Daarnaast kan er aan de hand van de gegevens beslist 

worden of het dier de raskenmerken bezit, zodat hij toegevoegd kan worden aan het hulpstamboek.  

Formulier voor volwassendieren hulpstamboek  
Dier 1: 

1.  Oornummer/registratienummer: 

 

2. Naam: 

 

 

 

3. Geboortedatum 

 

4. Geslacht  

 

a. Beer 

b. Zeug 

5. Vader/Beer (een van beide ouders moet een zuivere Bonte Bentheimer zijn) 

a. Naam:  

 

b. Registratienummer: 

 

 

 

c. ras 

 

 

6. Moeder/Zeug (een van beide ouders moet een zuivere Bonte Bentheimer zijn) 

a. Naam:  

 

b. Registratienummer: 

 

 

 

c. Ras: 

 

 

7. Hoeveel vlekken heeft de zeug? 

a. Geen 

b. 1 tot 4 vlekken 

c. 5 of meer vlekken 

d. Geheel zwart  

8. Hoeveel tepels heeft de zeug? 

a. Links:  
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b. Rechts: 

 

 

9. Oren: 

a. Hangend (schuin naar beneden, richting neus) 

b. Hangend (recht naar beneden) 

c. Half Hangend 

d. Staand 

10. Beenstand 

a. Steil 

b. Goed 

c. Sabelbenig  

11. Lengte in cm 

 

 

12. Hoogte in cm 

 

13. Voeg hier uw fotobijlages toe (linker en rechterkant van het varken) 

 

Dier 2: …. 

….(plusje hier, zodat mensen erop kunnen drukken om een extra dier in te vullen) 
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1.6 Opzet enquête 
Heeft u Bonte Bentheimers? 

Heeft u op dit moment Bonte Bentheimers in uw bezit? 

Ja 

Nee 

Heeft u ooit Bonte Bentheimers gehad? 

Heeft u ooit Bonte Bentheimers gehad? 

Ja 

Nee 

Verleden aantal & lidmaatschap 

Wat is het grootste aantal Bonte Bentheimer zeugen dat u in uw bezit heeft gehad? 

 

Bent u lid geweest van de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken? 

Ja, ik was lid van deze Vereniging. 

Nee, ik was geen lid van deze Vereniging. 

Kernvragen leden - VNBBL 

Welke van de onderstaande eigenschappen zijn het belangrijkste voor de Vereniging van het 

Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken?  

Verdeel 100 punten over de onderstaande eigenschappen. Degene met de meeste punten vindt u 

het belangrijkste voor de vereniging. 

  

Een bron van kennis  

0 

Bonte Bentheimer registratie in het stamboek 

0 

Organisator van activiteiten 

0 

Een markt met aanbod en vraag naar Bonte Bentheimers 

0 

0 
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In contact komen met de juiste Bonte Bentheimerhouders 

 

0 

Total 

Welke voordelen vindt u het belangrijkste van het lidmaatschap van Vereniging het Nederlandse 

Bonte Bentheimer Landvarken?  

Rangschik de voordelen naarmate hun belang door de voordelen naar boven of naar beneden te 

slepen. Het bovenste voordeel (1) heeft het grootste belang.   

 

 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste voordeel (1) van de vorige vraag. 

    

    

Helemaal 

niet 

  mee eens 

Niet mee 

eens 

Niet mee eens 

en niet mee 

oneens Mee eens 

Helemaal 

mee 

eens 

Met het belangrijkste 

voordeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

 

Welke nadelen vindt u het belangrijkste van het lidmaatschap van Vereniging het Nederlandse 

Bonte Bentheimer Landvarken?  

Rangschik de nadelen naarmate hun belang door de nadelen naar boven of naar beneden te 

slepen. Het bovenste nadeel (1) heeft het grootste belang.   

 

 

Ik kan hierdoor in contact komen met andere fokkers. 

Ik doe hier kennis uit op. 

Ik kan hier meedoen aan georganiseerde activiteiten. 

 

Ik kan hier mijn Bonte Bentheimers in het stamboek registreren. 

Het lidmaatschap is goedkoop. 

Ik kan de vereniging steunen die zich inzet voor de Bonte Bentheimer. 

 

Het lidmaatschap is duur. 

Er zijn te weinig activiteiten. 

Ik leer er te weinig. 

Mijn Bonte Bentheimers worden niet geregistreerd in het stamboek. 

Ik kom te weinig in contact met andere fokkers. 

De afstand naar de activiteiten is te lang. 

De communicatie is niet goed genoeg. 



91 
 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste nadeel (1) van de vorige vraag. 

    

Helemaal 

niet 

  mee eens 

Niet mee 

eens 

Niet mee eens 

en niet mee 

oneens Mee eens 

Helemaal 

mee 

eens 

Met het belangrijkste 

nadeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

 

Kernvragen leden - Stamboek registratie 

Registreert u uw varkens in het stamboek van de Vereniging het Nederlands Bonte Bentheimer 

Landvarken? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

Ja, ik registreer al mijn Bonte Bentheimers in het stamboek. 

Ja, ik registreer mijn Bonte Bentheimers in het stamboek, maar alleen als ik met ze 

wil fokken. 

Ja, ik registreer mijn Bonte Bentheimers in het stamboek, maar alleen de mooiste 

dieren. 

Ja, ik registreer mijn Bonte Bentheimers in het stamboek, maar alleen als ik ze wil 

verkopen. 

Nee, ik registreer mijn Bonte Bentheimers niet in het stamboek. 

Voor het onderzoek hebben wij ook persoonlijke interviews gehouden. Hier zijn een aantal voor- en 

nadelen van stamboek registratie uit voort gekomen.  

Rangschik de voordelen naarmate hun belang door de voordelen naar boven of naar beneden te 

slepen. Het bovenste voordeel (1) heeft het grootste belang.  

 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste voordeel (1) uit de vorige vraag. 

    

Helemaal 

niet 

  mee eens 

Niet mee 

eens 

Niet mee eens 

en niet mee 

oneens Mee eens 

Helemaal 

mee 

eens 

Met het belangrijkste 

voordeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

 

 

Door te registreren in het stamboek draag ik bij aan het voortbestaan van het ras. 

Door te registreren in het stamboek behoud ik overzicht over mijn eigen dieren. 

Door het registreren in het stamboek is mijn dier meer geld waard. 

Door het registreren in het stamboek kan ik andere raszuivere dieren bekijken. 

Door te registreren kan ik voorbeeld dekkingen maken. 
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Rangschik de nadelen van stamboek registratie naarmate hun belang door de nadelen naar boven 

of naar beneden te slepen. Het bovenste nadeel (1) heeft het grootste belang. 

 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste nadeel (1) uit de vorige vraag. 

    

Helemaal 

niet 

  mee eens 

Niet mee 

eens 

Niet mee eens 

en niet mee 

oneens Mee eens 

Helemaal 

mee 

eens 

Met het belangrijkste 

nadeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

 

Kernvragen leden - ZooEasy 

    

 Zeer 

ontevreden 

Enigszins 

ontevrede

n 

Niet tevreden 

en niet 

ontevreden 

Enigszins 

tevreden Zeer 

tevreden 

Wat vindt u van het 

programma ZooEasy? 

Wat vindt u van de 

software van ZooEasy? 

Hoe vindt u dat de 

registratie via ZooEasy 

verloopt? 

 

    

Uit de interviews is ook gekomen dat een aantal mensen ZooEasy handig vindt om de volgende 

redenen. Rangschik deze redenen naarmate hun belang door de voordelen naar boven of naar 

beneden te slepen. Het bovenste voordeel (1) heeft het grootste belang.  

 
Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste voordeel (1) uit de vorige vraag. 

    

Helemaal 

niet 

  mee eens 

Niet mee 

eens 

Niet mee eens 

en niet mee 

oneens Mee eens 

Helemaal 

mee 

eens 

Met het belangrijkste 

voordeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

 

Rangschik de nadelen van ZooEasy naarmate hun belang door de nadelen naar boven of naar 

beneden te slepen. Het bovenste nadeel (1) heeft het grootste belang. 

 

    

 

Registreren kost mij te veel tijd. 

Ik snap niet goed hoe registreren werkt. 

Ik wil wel registreren maar mijn dier wordt niet toegelaten. 

Geregistreerde dieren hebben geen meerwaarde voor mij. 

 

ZooEasy is overzichtelijk. 

ZooEasy is makkelijk in gebruik. 

Het systeem waarbij de stamboekhouders ZooEasy invullen werkt goed. 

Het is duidelijk wat ik met ZooEasy kan. 
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Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste nadeel (1) uit de vorige vraag. 

    

Helemaal 

niet 

  mee eens 

Niet mee 

eens 

Niet mee eens 

en niet mee 

oneens Mee eens 

Helemaal 

mee 

eens 

Met het belangrijkste 

nadeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

 

Kernvragen leden - Communicatie 

Geef aan wat u van de communicatie binnen de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer 

Landvarken vindt. 

    

Helemaal 

niet goed Niet goed Neutraal Goed 

Helemaal 

goed 

De communicatie tussen de 

leden en het bestuur is: 

De communicatie tussen de 

leden onderling is: 

De communicatie tussen de 

bestuursleden onderling is: 
 

 

   

 

Geef aan wat u van de communicatie tussen de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer 

Landvarken en andere partijen vindt (communicatie met niet-leden), zoals geïnteresseerden, en 

partners (overheid en Stichting Zeldzame Huisdierrassen).  

    

Helemaal niet 

  goed Niet goed Neutraal Goed 

Helemaal 

goed 

De communicatie tussen 

de Vereniging het 

Nederlandse Bonte 

Bentheimer Landvarken 

en andere partijen is: 

       

 
Kernvragen niet-leden - VNBBL 

Kent u de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken? 

Ja, ik ken deze vereniging. 

Nee, ik ken deze vereniging niet. 

 
   

 

ZooEasy is onoverzichtelijk. 

ZooEasy is lastig in gebruik. 

Het systeem waarbij de stamboekhouders ZooEasy invullen werkt niet goed. 

Het is onduidelijk wat ik met ZooEasy kan. 
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Welke van de onderstaande eigenschappen zijn het belangrijkste voor de Vereniging van het 

Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken?  

Verdeel 100 punten over de onderstaande eigenschappen. Degene met de meeste punten vindt u 

het belangrijkste voor de vereniging. 

0 

Een bron van kennis 

0 

Bonte Bentheimer registratie in het stamboek 

0 

Organisator van activiteiten 

0 

Een markt met aanbod en vraag naar Bonte Bentheimers 

0 

In contact komen met juiste Bonte Bentheimerhouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke voordelen vindt u het belangrijkste van het lidmaatschap van Vereniging het Nederlandse 

Bonte Bentheimer Landvarken?  

Rangschik de voordelen naarmate hun belang door de voordelen naar boven of naar beneden te 

slepen. Het bovenste voordeel (1) heeft het grootste belang.   

 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste voordeel (1) van de vorige vraag. 

    

 Total 0 

 

Ik kan hierdoor in contact komen met andere fokkers. 

Ik doe hier kennis uit op. 

Ik kan hier meedoen aan georganiseerde activiteiten. 

Ik kan hier mijn Bonte Bentheimers in het stamboek registreren. 

Het lidmaatschap is goedkoop. 

Ik kan de vereniging steunen die zich inzet voor de Bonte Bentheimer. 
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Helemaal mee 

  eens 
Mee eens 

Niet mee 

eens en niet 

mee oneens 

Niet mee 

eens 

Helemaal 

niet mee 

eens 

Met het belangrijkste 

voordeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

 

Welke nadelen vindt u het belangrijkste van het lidmaatschap van Vereniging het Nederlandse 

Bonte Bentheimer Landvarken?  

Rangschik de nadelen naarmate hun belang door de nadelen naar boven of naar beneden te 

slepen. Het bovenste nadeel (1) heeft het grootste belang.   

 
 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste nadeel (1) van de vorige vraag. 

    

Helemaal 

niet 

  mee eens 

Niet mee 

eens 

Niet mee eens 

en niet mee 

oneens Mee eens 

Helemaal 

mee 

eens 

Met het belangrijkste 

nadeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

Kervragen niet-leden - Registratie 

Voor het onderzoek hebben wij ook persoonlijke interviews gehouden. Hier zijn een aantal voor- en 

nadelen van stamboek registratie uit voort gekomen.  

Rangschik de voordelen naarmate hun belang door de voordelen naar boven of naar beneden te 

slepen. Het bovenste voordeel (1) heeft het grootste belang.  

 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste voordeel (1) van de vorige vraag. 

 

Het lidmaatschap is duur. 

Er zijn te weinig activiteiten. 

Ik leer er te weinig. 

Mijn Bonte Bentheimers worden niet geregistreerd in het stamboek. 

Ik kom te weinig in contact met andere fokkers. 

De afstand naar de activiteiten is te lang. 

De communicatie is niet goed genoeg. 

 

Door te registreren in het stamboek draag ik bij aan het voortbestaan van het ras.  

Door te registreren in het stamboek behoud ik overzicht over mijn eigen dieren. 

Door het registreren in het stamboek is mijn dier meer geld waard. 

Door het registeren in het stamboek kan ik andere raszuivere dieren bekijken. 

Door het registreren kan ik voorbeeld dekkingen maken. 
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Helemaal 

niet 

  mee eens 

Niet mee 

eens 

Niet mee eens 

en niet mee 

oneens Mee eens 

Helemaal 

mee 

eens 

Met het belangrijkste 

voordeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

 

Rangschik de nadelen van stamboek registratie naarmate hun belang door de nadelen naar boven 

of naar beneden te slepen. Het bovenste nadeel (1) heeft het grootste belang.  

 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met het belangrijkste nadeel (1) van de vorige vraag. 

    

Helemaal 

niet 

  mee eens 

Niet mee 

eens 

Niet mee eens 

en niet mee 

oneens Mee eens 

Helemaal 

mee 

eens 

Met het belangrijkste 

nadeel uit de vorige 

vraag ben ik het: 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou nadeel (1) opgelost kunnen worden? En zo ja, hoe? 

 

Zou nadeel (2) opgelost kunnen worden? En zo ja, hoe? 

 

 

Registreren kost te veel tijd. 

Ik weet niet goed hoe registreren werkt. 

Ik wil wel registreren, maar mijn dier wordt niet toegelaten. 

Geregistreerde dieren hebben geen meerwaarde voor mij. 
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Huidig aantal & lidmaatschap 

Hoeveel Bonte Bentheimers heeft u in uw bezit? 

 

Bent u op dit moment lid van de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken? 

Ja, ik ben lid van deze Vereniging. 

Nee, ik ben geen lid van deze Vereniging. 

Afsluiting enquête 

In maart ronden wij ons onderzoek af en zullen we in samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdieren 

en Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken een artikel met de belangrijkste 

bevindingen rondsturen. Als u hier in geïnteresseerd bent, kunt u hieronder uw e-mail adres invullen, 

zodat we u kunnen bereiken. Uw email adres zal  nergens anders voor worden gebruikt.   

Het artikel komt ook op de websites van de Stichting en de Vereniging te staan. 

Naast het artikel wat verspreid zal worden, zal er ook een presentatie over de belangrijkste 

bevindingen worden gegeven. Deze presentatie zal op woensdagochtend 11 maart gegeven 

worden bij de Wageningen Universiteit. 

Als u hierin geïnteresseerd bent, geef dan ook uw e-mail adres door, zodat we u met de details 

kunnen bereiken.  

Ja, ik zou graag de presentatie bijwonen. 

Nee, bedankt. 

E-mail adres: 

 

Als u denkt dat er iets mist in de enquête, kan u dat hier toelichten.   

 

Zou nadeel (3) opgelost kunnen worden? En zo ja, hoe? 
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1.7 Interview handleiding, inclusief vragen 
Verduidelijking voor interviewer 
Zometeen ga je beginnen aan je interview. Zorg dat je het volgende bij je hebt: de uitgeprinte versie 
van het correcte interview, een telefoon met een app om het geluid op te nemen, een laptop voor 
de notulen, de oplader van je laptop, pen en papier en eventueel een horloge. 
Bij het interviewen zijn er een aantal zaken waar goed op gelet moet worden. Probeer een wat 
informele sfeer te creëren, zodat er zoveel mogelijk wederzijds vertrouwen wordt opgebouwd en 
denk nog eventjes aan het belang van verduidelijken van vragen, doorvragen, samenvatten en het 
vermijden van woorden met een positieve of negatieve lading.  
Als een geïnterviewde niet direct antwoord is een korte stilte helemaal niet erg! Blijft hij/zij nog 
langer stil of wordt er aangegeven dat hij/zij het niet begrijpt kan je een verduidelijking geven. Om te 
voorkomen dat dit sturend wordt probeer je het in eerste instantie tot het minimum te beperken 
door de vraag alleen anders te verwoorden. Als het dan nog niet duidelijk is kan je proberen de 
vraag wat specifieker te maken. Pas als dat nog steeds geen effect heeft gehad kan je zelf 
voorbeelden geven. Probeer dit laatste echter zo veel mogelijk te vermijden, omdat dit de resultaten 
zou kunnen beïnvloeden!  
Doorvragen hoort ook vrij van sturing te zijn. Deze vragen zijn van belang bij alles wat enige 
onduidelijkheid kan opleveren en als er ruimte is voor interpretatie. Wanneer je deze vragen stelt, 
probeer dan zoveel mogelijk open vragen te stellen. Let hier op dat je hier geen voorbeelden geeft, 
maar doorvraagt op wat iemand heeft gezegd. Dit kan bijvoorbeeld zijn om begrippen te 
verduidelijken (waar ben je tevreden over?)  of om meer informatie uit iemand te krijgen (wat 
zouden andere redenen kunnen zijn?).  
Het samenvatten van vragen kan van belang zijn voor het controleren of de interviewer het 
begrepen heeft. Het is ook een goede mogelijkheid om nieuwe ideeën en antwoorden van de 
geïnterviewde te krijgen. Samenvatten kan vooral helpen als de geïnterviewde lange of 
lastige/onduidelijke antwoorden geeft. Probeer er op te letten dat je voornamelijk het woordgebruik 
van de geïnterviewde overneemt. 
Verder is het natuurlijk ook belangrijk om te vermijden dat de geïnterviewde gestuurd wordt door 
tussenwoordjes die je gebruikt. Het woord “oké” kan een duidelijk positief signaal geven, waarna de 
respondent denkt dat wat hij net gezegd goed is. Probeer in plaats van “oké”, dankjewel te zeggen. 
Succes en veel plezier!   
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Leden (Bonte Bentheimer houders) 
Introductie  
Introductie:  
Hallo meneer/mevrouw, leuk dat we langs mogen komen voor het interview! Ik ben … en zal het 
interview leiden. Dit is … en zal aantekeningen maken, en eventueel zelf nog wat vragen stellen 
mocht dit nodig zijn. Wij zijn studenten van de Wageningen Universiteit en volgen het mastervak 
ACT, Academic Consultancy Training. Hierbij werken we in opdracht van Stichting Zeldzame 
Huisdieren en de Vereniging het Nederlands Bonte Bentheimer Landvarken om de omstandigheden 
rond het Bonte Bentheimervarken te verbeteren. Wat er in de interviews besproken wordt zal 
vertrouwelijk blijven en er zullen geen namen worden gedeeld. We willen ook nog even melden dat 
er in dit interview geen foute antwoorden bestaan (We zijn in uw ideeën geïnteresseerd). Zullen we 
met het interview beginnen?  

• Mogen wij het interview opnemen/ notulen afnemen? 
• Hoeveel Bonte Bentheimers heeft u? 
• Waarvoor houdt u de Bonte Bentheimers? 
• Wat was voor u om voor de BB te kiezen? / Wat waardeert u aan de BB? 
• Waarom denkt u dat men zou kiezen voor een zeldzaam ras? 
• Wat voor andere dieren houdt u?  

Kern 
Registratie 
Een deel van de mensen registreert zijn varkens niet in het stamboek van de VNBBL. 

• Wat denkt u dat redenen zijn dat men hun dieren wel/niet registreert? 
• Registreert u uw dieren / doet iemand anders dit voor u?  

o Zo ja → allemaal of deels? 
▪ Wat is de reden dat u denkt dat men hun dieren deels registreert?  

• Welke stappen (moeite) moet u doen om uw varken te registreren? 
o benodigdheden voor goede verloop 

Voor- en nadelen lidmaatschap 
• Bent u lid van de vereniging (als dit nog niet bekend is)? Hoe lang? Hoe ben je hier terecht 

gekomen? 
• Kunt u wat vertellen over de VNBBL (wat doen ze/ wat moeten ze doen/ doel / …)?  
• Wat denkt u dat voor- en nadelen zijn van het lidmaatschap voor mensen? 
• Wat vindt u de belangrijkste redenen om wel lid te zijn? 

Voor- en nadelen registratie/verbeteringen proces en systeem 
• Wat vindt u van de ZooEasy software? 
• Hoe vindt u dat de registratie m.b.v. dit programma verloopt? 
• Waarom denkt u dat men ZooEasy een handig systeem vindt? 
• Waarom denkt u dat men ZooEasy niet een handig systeem vindt? 
• Wat denkt u dat de belangrijkste problemen/nadelen zijn? 
• Hoe denkt u dat … nadeel kan worden opgelost? 

Effect VNBBL op registratie 
• Wat voor effect heeft de VNBBL op het registreren in het stamboek? 

o Belangrijk: Verduidelijken waar nodig! Probeer niet te sturen door opties te geven, 
maar probeer de vraag anders te verwoorden (bv. invloed i.p.v. effect) of de vraag op 
te delen (bv. vragen naar effect van activiteiten). 

• Wat denkt u dat de vereniging kan doen om meer Bonte Bentheimers in het stamboek te 
krijgen?  

Communicatie 
• Hoe verloopt de interne communicatie? 

o Hoe verloopt de communicatie tussen de bestuursleden?  
o Hoe verloopt de communicatie tussen de leden zelf?  



100 
 

o Hoe verloopt de communicatie tussen de leden en het bestuur?  
• Hoe verloopt de externe communicatie (communicatie met niet-leden)? 

o bv: Geïnteresseerden, partners zoals SZH en overheid.  
Eventueel natuurbeheer (Extra vragen Norbert en Adriaan als expert) 
Doel: Wordt de BB aantrekkelijker voor boeren door ze in te zetten in natuurbeheer? 

• Hoe bent u ooit begonnen met het gebruiken van BB voor natuurbeheer? 
• Heeft u al veel ervaring met het gebruik van BB in natuurbeheer? 
• Waarom gebruikt u de BB voor natuurbeheer i.p.v. andere tamme varkens? 
• Zitten er extra meerwaardes aan bij het gebruiken van de BB voor natuurbeheer? 

o Vlees (groei beïnvloeding) 
• Ervaart u nog hinder bij de inzet van uw BB in natuurbeheer? Wat zouden eventuele 

oplossingen kunnen zijn? 
o Ziektes (afspraken dierenarts) en ziektes voor mensen 
o Vernietiging goede planten 
o Veel tijd en energie in zitten, want je moet ze constant controleren (hoeveel tijd en 

energie bent u hiermee kwijt?) 
• Zit er meer potentie in het gebruik van BB in natuurbeheer? 
• Wat voor aanpassingen moeten er worden gedaan om een BB te houden voor 

natuurbeheer? 
o Voeding 
o Beschutting 
o Omheining 

▪ Dag en nacht buiten? 
o Grootte groep 
o Regelgeving en mest 

▪ Natuurstuk UBN? 
▪ Verzekering 
▪ Verantwoordelijk over de dieren (uitbraak, vernieling, ziektes) 

Afsluiting 
• Mogen wij foto’s/filmpjes maken van de BB en deze eventueel gebruiken? 

Heel erg bedankt voor uw deelname aan het interview. Wij & de BB stellen uw deelname heel erg op 
prijs. Is er nog iets wat u zou willen toevoegen / moeten we nog iets behandelen? Resultaten 
worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. In maart ronden wij ons onderzoek af en in maart zullen 
we i.s.m. SZH en Bonte Bentheimer vereniging een artikel met belangrijkste bevindingen rondsturen. 
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Niet-leden (Bonte Bentheimer houders) 
Introductie 
Introductie:  
Hallo meneer/mevrouw, leuk dat we langs mogen komen voor het interview! Ik ben … en zal het 
interview leiden. Dit is … en zal aantekeningen maken, en eventueel zelf nog wat vragen stellen 
mocht dit nodig zijn. Wij zijn studenten van de Wageningen Universiteit en volgen het mastervak 
ACT, Academic Consultancy Training. Hierbij werken we in opdracht van Stichting Zeldzame 
Huisdieren en de Vereniging het Nederlands Bonte Bentheimer Landvarken om de omstandigheden 
rond het Bonte Bentheimervarken te verbeteren. Wat er in de interviews besproken wordt zal 
vertrouwelijk blijven en er zullen geen namen worden gedeeld. We willen ook nog even melden dat 
er in dit interview geen foute antwoorden bestaan (We zijn in uw ideeën geïnteresseerd). Zullen we 
met het interview beginnen?  
Intro-vragen als warming up: 

• Mogen we dit gesprek opnemen? Anders notulen afnemen? 
• Hoeveel dieren en varkens heeft u?  
• Hoeveel zijn daarvan Bonte Bentheimers? 
• Hoe lang houdt u de Bonte Bentheimers al? 
• Waarvoor houdt u de BB? (Fokken / hobby / naast bedrijf) 
• Waarom denkt u dat mensen kiezen voor dit zeldzame ras? 

Kernvragen  
Voor- en nadelen zonder VNBBL 

• Kunt u de VNBBL beschrijven (wat doen ze/ wat moeten ze doen/ doel / …)? 
• Wat denkt u dat men voor- en nadelen vindt van lidmaatschap VNBBL? 
• Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet lid te worden? 

Registratie 
• Gebruikt u een registratiesysteem voor uw BB?/ Houdt u gegevens bij over uw BB? 
• Hoe werkt dit in de praktijk? (Al de dieren / deels) 
• Welke stappen doorloopt u in dit proces? 

Een deel van de mensen registreert zijn varkens niet in het stamboek van de VNBBL. 
• Wat zouden volgens u redenen zijn om niet te registreren? 
• Wat zouden redenen zijn om wel te registreren? 
• Wat is de reden dat u heeft gekozen voor deze vorm van (niet) registreren? 

Oplossingen / aansporing tot registratie 
• Wat vindt u de belangrijkste redenen / nadelen om niet te registreren? 
• Wat vindt u de belangrijkste redenen / voordelen om wel te registreren? 
• Hoe zou nadeel .. opgelost kunnen worden? 
• Wat zou er nodig zijn om u uw dieren te laten registreren in het stamboek? 

Afsluiting 
• Mogen wij foto’s/filmpjes maken van de BB en deze eventueel gebruiken? 

Heel erg bedankt voor uw deelname aan het interview. Wij & de BB stellen uw deelname heel erg op 
prijs. Is er nog iets wat u zou willen toevoegen / moeten we nog iets behandelen? Resultaten 
worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. In maart ronden wij ons onderzoek af en in maart zullen 
we i.s.m. SZH en Bonte Bentheimer vereniging een artikel met belangrijkste bevindingen rondsturen. 
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Bestuur & stamboekhouder 
Introductie 
Introductie:  
Hallo meneer/mevrouw, leuk dat we langs mogen komen voor het interview! Ik ben … en zal het 
interview leiden. Dit is … en zal aantekeningen maken, en eventueel zelf nog wat vragen stellen 
mocht dit nodig zijn. Wij zijn studenten van de Wageningen Universiteit en volgen het mastervak 
ACT, Academic Consultancy Training. Hierbij werken we in opdracht van Stichting Zeldzame 
Huisdieren en de Vereniging het Nederlands Bonte Bentheimer Landvarken om de omstandigheden 
rond het Bonte Bentheimervarken te verbeteren. Wat er in de interviews besproken wordt zal 
vertrouwelijk blijven en er zullen geen namen worden gedeeld. We willen ook nog even melden dat 
er in dit interview geen foute antwoorden bestaan (We zijn in uw ideeën geïnteresseerd). Zullen we 
met het interview beginnen?  
Intro-vragen als warm up: 

• Mogen we dit gesprek opnemen? Anders notulen afnemen? 
• Hoe bent u met de VNBBL in contact gekomen en hoe bent u in het bestuur belandt? 
• Hoe lang zit u al in het bestuur? / Hoe lang blijft u nog in het bestuur? 
• Wat voor rol heeft u in het bestuur?  
• Heeft u vroeger andere rollen gehad binnen het bestuur? 
• Doet (/ heeft) u nog andere dingen naast het bestuur voor de VNBBL (gedaan)?  
• Heeft u zelf BB (+ aantal)? 

Kernvragen 
ZooEasy 

• Wat is het doel van het gebruik van ZooEasy? 
• Kunt u beschrijven hoe ZooEasy werkt? (hoe werkt het stap voor stap?) 
• In ZooEasy kunnen gebruikers verschillende rollen krijgen, hoe zijn deze verdeeld en waar 

liggen de verantwoordelijkheden? 
• In hoeverre vervult ZooEasy het doel? 
• Wat werkt er goed aan het registratiesysteem van ZooEasy? 
• Wat werkt er niet / minder goed aan het registratiesysteem van ZooEasy? Hoe zou dit 

verbeterd kunnen worden? 
• Hoeveel kost ZooEasy (per gebruiker)? 
• Hoe wordt dit gefinancierd? 

Probleemschets 
• Wat is volgens u de beste beschrijving van het probleem t.o.v. het registreren van de BB? 
• Waarom denkt u dat BBhouders wel registreren? 
• Waarom denkt u dat BBhouders niet registreren? 
• In hoeverre denkt u dat de VNBBL hier invloed op heeft? 
• Hoe denkt u dat de BBhouders aangespoord kunnen worden tot (volledige) registratie? 
• Hoe vindt u het functioneren van de vereniging (wat gaat goed / slecht)? 

Invloed 
Communicatie 

• Hoe verloopt de interne communicatie? 
o Hoe verloopt de communicatie tussen de bestuursleden?  
o Hoe verloopt de communicatie tussen de leden zelf?  
o Hoe verloopt de communicatie tussen de leden en het bestuur?  

• Hoe verloopt de externe communicatie (communicatie met niet-leden)? 
o bv: Geïnteresseerden, partners zoals SZH en overheid.  

Cultuur 
De cultuur wordt op basis van vijf onderwerpen behandeld. Er wordt een inschatting gemaakt aan 
de hand van het model van Hofstede. De onderstaande vragen zijn voorbeeldvragen om deze 
inschatting te maken.   
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• Machtsafstand 
Onder machtsafstand wordt verstaan in hoeverre het bestuur de macht in handen heeft en 
leden/vrijwilligers inspraak hebben.    
Voorbeeldvragen: 
 Hebben de leden nuttige inbreng binnen de VNBBL? 
Worden ideeën van de leden uitgevoerd door het bestuur? 
Is er persoonlijk contact tussen het bestuur en de leden? 
Is er ruimte voor klachten en problemen van leden? 

• Individualisme vs collectivisme 
Individualisme vs collectivisme geeft de mate weer waarin de organisatie gefocust is op groepen of 
individuen.   
Voorbeeldvragen: 
 Zijn er subgroepen binnen de vereniging? 
 Hoeveel wordt er samengewerkt tussen de leden? 
 Worden BBs uitgewisseld tussen de leden?  

• Masculiniteit vs femininiteit 
 Dit geeft de mate weer waarin de organisatie focust op presteren of de eensgezindheid.  
Voorbeeldvragen: 
  Komen leden elkaar tegemoet tijdens een discussie? 
  Zijn leden vooral bescheiden of niet? 
  Is er concurrentie tussen de leden? 
  Houden leden rekening met andere leden? 

• Onzekerheidsvermijding 
 In hoeverre wordt er onzekerheid in de organisatie vermeden.  
Voorbeeldvragen: 
  Zijn er veel regels voor leden? 
  Staan leden open voor nieuwe ideeën?  
  Wordt er strikt vastgehouden aan tradities? 
  Wordt de vereniging als innovatief gezien? 

• Lange termijn vs korte termijn oriëntatie 
 Zijn de korte termijn doelen of de lange termijn doelen het belangrijkst? 
Voorbeeldvragen: 
  Welke lange termijn doelen heeft de VNBBL? 
  Welke korte termijn doelen heeft de VNBBL? 
  Wordt er prioriteit gegeven aan een van de twee?  
Verenigingsactiviteiten 

• Worden er bestuursactiviteiten gehouden? 
• Wat voor activiteiten worden er georganiseerd voor de leden? 
• Hoeveel leden komen er naar deze activiteiten? 
• Wat voor invloed hebben deze activiteiten op de leden? 
• Wordt de registratie hierdoor beïnvloed? 

Afsluiting 
• Mogen wij foto’s/filmpjes maken van de BB en deze eventueel gebruiken? 

Heel erg bedankt voor uw deelname aan het interview. Wij & de BB stellen uw deelname heel erg op 
prijs. Is er nog iets wat u zou willen toevoegen / moeten we nog iets behandelen? Resultaten 
worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. In maart ronden wij ons onderzoek af en in maart zullen 
we i.s.m. SZH en Bonte Bentheimer vereniging een artikel met belangrijkste bevindingen rondsturen. 
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ZooEasy stamboekhouder 1 
Introductie 
Introductie:  
Hallo meneer/mevrouw, leuk dat we langs mogen komen voor het interview! Ik ben … en zal het 
interview leiden. Dit is … en zal aantekeningen maken, en eventueel zelf nog wat vragen stellen 
mocht dit nodig zijn. Wij zijn studenten van de Wageningen Universiteit en volgen het mastervak 
ACT, Academic Consultancy Training. Hierbij werken we in opdracht van Stichting Zeldzame 
Huisdieren en de Vereniging het Nederlands Bonte Bentheimer Landvarken om de omstandigheden 
rond het Bonte Bentheimervarken te verbeteren. Wat er in de interviews besproken wordt zal 
vertrouwelijk blijven en er zullen geen namen worden gedeeld. We willen ook nog even melden dat 
er in dit interview geen foute antwoorden bestaan (We zijn in uw ideeën geïnteresseerd). Zullen we 
met het interview beginnen?  

• Zouden wij dit gesprek mogen opnemen/notulen afnemen.  
 
Kern 
Voor en nadelen van Zooeasy 

• Waarom denkt u dat men voor ZooEasy kiest? 
• Wat zijn de belangrijkste redenen/voordelen waarom u voor ZooEasy heeft gekozen? 
• Waarom denkt u dat men niet voor ZooEasy zou kiezen? 
• Wat denkt u dat de belangrijkste knelpunten (nadelen) kunnen zijn van ZooEasy? 
• Hoe zou knelpunt 1/2/3 kunnen worden opgelost? 
• Hoe wordt de registratie via ZooEasy bij jullie beheerd?  

o Hoe worden de dieren aan ZooEasy toegevoegd en door wie?  
• Wat zouden andere goede alternatieve zijn i.p.v. ZooEasy? 

Gebruik ZooEasy voor andere rassen 
• Wat zijn de redenen dat andere stamboekhouders ZooEasy zouden moeten gebruiken of 

juist niet? 
• Zou u ons ZooEasy kunnen laten zien? Welke module heeft u gekozen, en waarom? 

o Zou u ons stap voor stap mee kunnen nemen wat u doet met een registratie? 
o Wat zijn de belangrijkste stappen?  
o Wat zijn de speciale dingen die u heeft toegevoegd? 

• Doet ZooEasy wat u ervan verwacht? 
Deze functies extrapoleren naar de BB 
Als het niet duidelijk is; uitleggen wat het verschil tussen een BB en een ander zeldzaam dier is (bv. 
UBN vs per dier registreren). 

• Welke functies van uw inrichting van ZooEasy kunt u aanraden voor de Bonte Bentheimer? 
Individuele registratie (identificeren) van de dieren? 

• Hoe identificeert u uw dieren? (oormerk, chip etc.?) 
• Wat is de reden dat u voor deze identificatie manier heeft gekozen? 
• Weet u andere identificatie methodes die men gebruikt/ Kunt u een andere manier 

bedenken?  
• De Bonte Bentheimer wroet zijn oormerk eruit. Wat voor oplossingen/alternatieven zou u 

voor de BB kunnen bedenken? 
Afsluiting 

• Mogen wij foto’s/filmpjes maken van de BB en deze eventueel gebruiken? 
Heel erg bedankt voor uw deelname aan het interview. Wij & de BB stellen uw deelname heel erg op 
prijs. Is er nog iets wat u zou willen toevoegen / moeten we nog iets behandelen? Resultaten 
worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. In maart ronden wij ons onderzoek af en in maart zullen 
we i.s.m. SZH en Bonte Bentheimer vereniging een artikel met belangrijkste bevindingen rondsturen. 
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Natuurbeheer 
Staatsbosbeheer 
Doel: heeft de BB potentie om ingezet te worden voor natuurgebieden? 
 
Introductie: Hallo meneer/mevrouw, leuk dat we langs mogen komen voor het interview! Ik ben … 
en zal het interview leiden. Dit is … en zal aantekeningen maken, en eventueel zelf nog wat vragen 
stellen mocht dit nodig zijn. Wij zijn studenten van de Wageningen Universiteit en volgen het 
mastervak ACT, Academic Consultancy Training. Hierbij werken we in opdracht van Stichting 
Zeldzame Huisdieren en de Vereniging het Nederlands Bonte Bentheimer Landvarken om de 
omstandigheden rond het Bonte Bentheimervarken te verbeteren. Wat er in de interviews 
besproken wordt zal vertrouwelijk blijven en er zullen geen namen worden gedeeld. We willen ook 
nog even melden dat er in dit interview geen foute antwoorden bestaan (We zijn in uw ideeën 
geïnteresseerd). Zullen we met het interview beginnen?  

• Mogen wij het gesprek opnemen/notulen afnemen? 
• Bent u bekend met het varken de Bonte Bentheimer? 

• Zo niet, uitleggen (zeldzaam ras, etc.) 
• Is het een optie om voor het behoud/verbetering van diversiteit niet alleen wilde 

dieren te gebruiken, zoals de Schotse Hooglander, maar eventueel ook tamme 
dieren, zoals een tam varken? 

• Welke dieren gebruikt SBB nu als inzet voor natuurbeheer? 
• Worden deze dieren gecontroleerd? 
• Hebben jullie hier onderhoud aan? 
• Zijn jullie hier veel tijd aan kwijt? 
• Er lopen wilde zwijnen rond op de Veluwe. Heeft dit nog echt een functie? 

Wat zijn de voor- en nadelen 
• Zou een tam varken inzetten voor- en nadelen hebben? 

• Er zijn voordelen voor het inzetten van tamme varkens, zoals het omwroeten van de 
bodem, bestrijding van invasieve plantensoorten zoals de Japanse duizendknoop, 
het eten van ganzeneieren, eventueel natuurbeleving bij mensen (stilstaan en leuk 
om te zien). Heeft SBB hier baat bij? 

• Ook is er genoeg plek om varkens te houden 
• Als het teveel tijd kost om de tamme varkens te controleren en te 

verzorgen, hoeveel tijd zou je er aan willen hebben dan? 
• Wetgeving (zou het mogen) 

• Zouden tamme varkens qua wetgeving in natuurgebieden mogen komen? 
• Hoe zit het met de kringloop, zoals het feit dat er extra mineralen in de 

grond van de natuurgebieden komen door middel van bijvoorbeeld 
bijvoeding en mest? 

• Mogen wij foto’s/filmpjes maken van de BB en deze eventueel gebruiken? 
Heel erg bedankt voor uw deelname aan het interview. Wij & de BB stellen uw deelname heel erg op 
prijs. Is er nog iets wat u zou willen toevoegen / moeten we nog iets behandelen? Resultaten 
worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. In maart ronden wij ons onderzoek af en in maart zullen 
we i.s.m. SZH en Bonte Bentheimer vereniging een artikel met belangrijkste bevindingen rondsturen. 
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Experts 
a. Ongestructureerd interview → onderwerpenlijst.  
b. Norbert en Adriaan staan ingedeeld bij leden met extra vragen voor hun expertise 
 
Gesprek Jack Windig: 
Doel gesprek: duidelijkheid krijgen over risico’s van kleine populaties 
 
Onderwerpen: 

• Risico kleine populatie algemeen   (10 min) 
• Verwantschap en inteelt 
• Effectieve populatie 

• Stand van zaken BB destijds    (10 min) 
• Algemene omschrijving 

• Welke informatie moeten we verkrijgen?  
o Welke gegevens zijn nodig om een advies te kunnen geven over monitoring etc. 

• Welke adviezen zijn er destijds gegeven   (10 min) 
• Dek restricties? 
• Gemiddelde verwantschap populatie 
• Inrichten stamboek? 
• Crossbreeding 

• Is het advies van destijds opgevolgd?   (15 min) 
• Waarom (niet)? 

• Advies hoe nu inzicht te verkrijgen in de populatie? (15 min) 
• Nieuwe technologie? Geen KI? 
• Hoe kijkt u er nu tegenaan? Ander advies geven? 

Gesprek Expert 1: 
 
Doel gesprek: inzicht krijgen in registratieproblemen en de motivaties van BB hobbyhouders 
 
Introductie 
Introductie:  
Hallo meneer/mevrouw, leuk dat we langs mogen komen voor het interview! Ik ben … en zal het 
interview leiden. Dit is … en zal aantekeningen maken, en eventueel zelf nog wat vragen stellen 
mocht dit nodig zijn. Wij zijn studenten van de Wageningen Universiteit en volgen het mastervak 
ACT, Academic Consultancy Training. Hierbij werken we in opdracht van Stichting Zeldzame 
Huisdieren en de Vereniging het Nederlands Bonte Bentheimer Landvarken om de omstandigheden 
rond het Bonte Bentheimervarken te verbeteren. Wat er in de interviews besproken wordt zal 
vertrouwelijk blijven en er zullen geen namen worden gedeeld. We willen ook nog even melden dat 
er in dit interview geen foute antwoorden bestaan (We zijn in uw ideeën geïnteresseerd). Zullen we 
met het interview beginnen?  

• Zouden wij dit gesprek mogen opnemen/notulen afnemen. 
• Wat voor varkens heeft u / hoeveel? 
• U heeft de hobbyvarkenvereniging opgericht, kunt u hier iets over vertellen? 
• Op welke manier zet u en deze vereniging zich in voor varkens (doel)? 
• Hoeveel weet u van het varkensras de Bonte Bentheimer (verschillen met VNBBL)? 
• Wat betekent het BB voor u? 

 
Onderwerpen: 
Motivatie  

• Hoe kunnen varkenshouders gemotiveerd worden tot stamboekregistratie? 
• Werkt dit ook specifiek voor BBhouders? 
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Enquête 

• Zou u wat kunnen vertellen over de enquête die jullie hebben verspreid voor de 
hobbyvarkenvereniging (? 

• Wat waren de belangrijkste resultaten die hieruit voort kwamen?  
o Is er onderscheid in motivatie van hobbyhouders wat betreft (zeldzaam) varkensras? 

• Wat is er besloten te doen met de resultaten van het onderzoek? 
• Is dit uitgevoerd? / Wat waren hier de resultaten van? 
• Kunt u de resultaten voor ons specifiek op de BB betrekken?  

 
Identificatie varkens 
De Bonte Bentheimer varkens zijn lastig te identificeren. Vaak wordt de individuele identificatie nu 
gedaan via oormerken, echter worden deze snel uit gewroet door de Bonte Bentheimers.  

• Wat zouden alternatieven kunnen zijn voor oormerken?  
o Zo ja, wat maakt dit dan een goed alternatief? 

• Waar moet aan worden gedacht bij het identificeren? / Wat zijn de belangrijkste aspecten? 
 
Afsluiting 

• Mogen wij foto’s/filmpjes maken van de BB en deze eventueel gebruiken? 
Heel erg bedankt voor uw deelname aan het interview. Wij & de BB stellen uw deelname heel erg op 
prijs. Is er nog iets wat u zou willen toevoegen / moeten we nog iets behandelen? Resultaten 
worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. In maart ronden wij ons onderzoek af en in maart zullen 
we i.s.m. SZH en Bonte Bentheimer vereniging een artikel met belangrijkste bevindingen rondsturen. 
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ZooEasy stamboekhouder 1 
 
Doel gesprek: kunnen vergelijken registratieproces BB met Nederlands Landvarken. Kijken hoe het 
Nederlands Landvarken werken met ZooEasy ervaart en hun leden motiveert tot registratie. Zien 
hoe zij dealen met een zeldzaam varkensras. 
 
Introductie 
Introductie:  
Hallo meneer/mevrouw, leuk dat we langs mogen komen voor het interview! Ik ben … en zal het 
interview leiden. Dit is … en zal aantekeningen maken, en eventueel zelf nog wat vragen stellen 
mocht dit nodig zijn. Wij zijn studenten van de Wageningen Universiteit en volgen het mastervak 
ACT, Academic Consultancy Training. Hierbij werken we in opdracht van Stichting Zeldzame 
Huisdieren en de Vereniging het Nederlands Bonte Bentheimer Landvarken om de omstandigheden 
rond het Bonte Bentheimervarken te verbeteren. Wat er in de interviews besproken wordt zal 
vertrouwelijk blijven en er zullen geen namen worden gedeeld. We willen ook nog even melden dat 
er in dit interview geen foute antwoorden bestaan (We zijn in uw ideeën geïnteresseerd). Zullen we 
met het interview beginnen?  

• Zouden wij dit gesprek mogen opnemen/notulen afnemen.  
 
Kern 
Voor en nadelen van Zooeasy 

• Waarom denkt u dat men voor ZooEasy kiest? 
• Wat zijn de belangrijkste redenen/voordelen waarom u voor ZooEasy heeft gekozen? 
• Waarom denkt u dat men niet voor ZooEasy zou kiezen? 
• Wat denkt u dat de belangrijkste knelpunten (nadelen) kunnen zijn van ZooEasy? 
• Hoe zou knelpunt 1/2/3 kunnen worden opgelost? 
• Hoe wordt de registratie via ZooEasy bij jullie beheerd?  

o Hoe worden de dieren aan ZooEasy toegevoegd en door wie?  
• Wat zouden andere goede alternatieve zijn i.p.v. ZooEasy? 

Gebruik ZooEasy voor andere rassen 
• Wat zijn de redenen dat andere stamboekhouders ZooEasy zouden moeten gebruiken of 

juist niet? 
• Zou u ons ZooEasy kunnen laten zien? Welke module heeft u gekozen, en waarom? 

o Zou u ons stap voor stap mee kunnen nemen wat u doet met een registratie? 
o Wat zijn de belangrijkste stappen?  
o Wat zijn de speciale dingen die u heeft toegevoegd? 

• Doet ZooEasy wat u ervan verwacht? 
Deze functies extrapoleren naar de BB 

• Welke functies van uw inrichting van ZooEasy kunt u aanraden voor de Bonte Bentheimer? 
Individuele registratie (identificeren) van de dieren? 

• Hoe identificeert u uw dieren? (oormerk, chip etc.?) 
• Wat is de reden dat u voor deze identificatie manier heeft gekozen? 
• Weet u andere identificatie methodes die men gebruikt/ Kunt u een andere manier 

bedenken?  
• De Bonte Bentheimer wroet zijn oormerk eruit. Wat voor oplossingen/alternatieven zou u 

voor de BB kunnen bedenken? 
Registratie Landvarkens 

• Worden over het algemeen alle Nederlandse Landvarkens geregistreerd? 
• Zijn leden op de hoogte van de voordelen en/of nadelen? 
• Zijn leden gemotiveerd om hun Landvarkens te registreren? 

o Is dit vanuit de vereniging gestimuleerd? 
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Zijn er registratieproblemen ondervonden? 
• Hoe is dit destijds opgelost? 

Afsluiting 
• Mogen wij foto’s/filmpjes maken van de BB en deze eventueel gebruiken? 

Heel erg bedankt voor uw deelname aan het interview. Wij & de BB stellen uw deelname heel erg op 
prijs. Is er nog iets wat u zou willen toevoegen / moeten we nog iets behandelen? Resultaten 
worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. In maart ronden wij ons onderzoek af en in maart zullen 
we i.s.m. SZH en Bonte Bentheimer vereniging een artikel met belangrijkste bevindingen rondsturen. 
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1.8 Codering Interviews 
Houders 

Kleur Axiaal coderen Uitleg 
Aantal 
keer 

 Varkens in Nood Alternatieve vereniging 1 

 Schrikdraad Benodigdheden onderhouding 1 

Tekst BB op de kaart en op het menu Doel vereniging  1 

 Bewust fokken met goede dieren Ervaring 2 

tekst dieren niet goed genoeg voor de fok Gedeeltelijk registreren 1 

 Omwroeten Keuze BB nadeel  1 

tekst Geen vraag / aanbod BB Keuze BB nadeel  1 

 
Vind BB niet per se beter dan andere 
varkens Keuze BB nadeel  1 

tekst Oren hangen over ogen Keuze BB nadeel  2 

tekst 
goede gezondheid (weinig pootproblemen, 
vruchtbaar) Keuze BB Voordeel 1 

tekst 
educatie, welk deel vlees komt waar 
vandaan Keuze BB Voordeel 1 

tekst ras uit eigen streek Keuze BB Voordeel 1 

 BB is exclusief Keuze BB voordeel 1 

 Inzet varkens voor natuurbeheer Keuze BB voordeel 1 

tekst 
Herkenbaarheid BB (individuen 
onderscheiden) Keuze BB voordeel 1 

 makkelijk aan te komen Keuze BB Voordeel 3 

 Alternatieven BB ongeschikt Keuze BB Voordeel 3 

 Handig voor buiten houden Keuze BB Voordeel 4 

 Makkelijk te houden Keuze BB Voordeel 4 

 Mooi plaatje, ziet er leuk uit Keuze BB Voordeel 6 

 Bont Keuze BB Voordeel 6 

 Robuust Keuze BB Voordeel 7 

 zeldzaam, instandhouden Keuze BB Voordeel 9 

 Karakter Keuze BB Voordeel 12 

 Vleeskwaliteit Keuze BB Voordeel 13 

 
Het bestuur doet te weinig/doet niet wat ze 
zouden moeten doen Lidmaatschap nadeel 1 

 verplichtingen  Lidmaatschap nadeel 1 

 kost te veel tijd  Lidmaatschap nadeel 2 

 Weinig kennis in bestuur Lidmaatschap nadeel 3 

 Ver weg Lidmaatschap nadeel 3 
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 Te duur Lidmaatschap nadeel 4 

 Geen nut (leert weinig) Lidmaatschap nadeel 5 

 Te veel moeite 
Lidmaatschap nadeel en registratie 
nadeel 7 

tekst Zoveel kosten zijn er niet/geen nadeel Lidmaatschap voordeel 1 

 Gezamelijke belangstelling/interesse Lidmaatschap voordeel 2 

 Raszuiver Lidmaatschap voordeel 4 

tekst In standhouding BB  Lidmaatschap voordeel 4 

 Nieuw bloed Lidmaatschap voordeel 5 

 Verkrijgen van kennis Lidmaatschap voordeel 7 

 Ledencontact/lijst Lidmaatschap voordeel 9 

 
Familiebanden uitzoeken/ras in kaart 
brengen 

Lidmaatschap voordeel, ZooEasy 
voordeel en reden WEL registratie 8 

tekst bestuursvergaderingen worden vergeten Probleem bestuur 1 

tekst ALV wordt afgezegd Probleem bestuur 1 

tekst Financiële zaken niet op orde Probleem bestuur 1 

tekst 
bestuur staat er alleen voor: leden zeggen 
geen tijd te hebben Probleem bestuur 1 

tekst 
enthousiasme van nieuwe leden zwakt snel 
af Probleem bestuur 1 

 Teveel bureaucratie Probleem bestuur 1 

tekst Slechte communicatie/bereikbaarheid Probleem bestuur 3 

 
Achterstand stamboekregistratie door 
bestuur Probleem bestuur 5 

 
Zou meer gebruikt moeten worden als 
huisdier ipv vleesproductie Probleem houders 1 

tekst Onzekerheid over raszuiverheid Probleem houders 2 

tekst 
geen interesse in KI aanbod/nieuw bloed 
aanbod Probleem leden 1 

 
Geen contact met nieuwe houders, alleen 
oude bekenden Probleem leden 2 

 
Achterstand stamboekregistratie door 
zichzelf Probleem leden 3 

 
Registratie is belangrijk voor in stand 
houden ras Probleem leden 3 

 UBN  Registratie 2 

 Te weinig tijd Registratie nadeel 3 

 Registratie heeft geen meerwaarde Registratie nadeel 5 

 Toch alleen maar voor het vlees Registratie NIET reden 1 

tekst kruising voor vleesproductie Registratie NIET reden 1 

 Administatie kost veel tijd+kosten Registratie NIET reden 4 

 
Registratie deadline kan niet worden 
gehaald  Registratie NIET reden 1 
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tekst geen reden om het niet te doen Registratie WEL reden 1 

tekst mensen denken dat het moet Registratie WEL reden 1 

tekst 
Is makkelijk om dieren te vinden voor 
uitwisseling/dekking Registratie WEL reden 1 

 dier levert meer op Registratie WEL reden 2 

 liefde voor administratie/orde Registratie WEL reden 3 

 uitzondering preventief ruimen Registratie WEL reden 3 

tekst Stamboek is onbekend Registratie/lidmaatschap nadeel 2 

 Gebruik vrijwilligers Registratieachterstand oplossen 3 

 Populariteit varken verbeteren Verbeterpunt algemeen 1 

 Input van leden  Verbeterpunt bestuur 2 

 VBBL niet-leden contacteren/voorlichten Verbeterpunt communicatie 1 

tekst Onderling contact houden Verbeterpunt communicatie 1 

tekst Leden zijn niet van elkaar op de hoogte Verbeterpunt communicatie 1 

tekst 
de Kaart op de site wordt niet goed 
gebruikt Verbeterpunt communicatie 1 

 Heffing contributie Verbeterpunt motivatie 2 

 
Samenwerken aan groter geheel ipv 
individualistisch 

Verbeterpunt Nederlandse 
varkenshouders 1 

tekst Bewijzen goede BB lijn niet mogelijk Verbeterpunt registreren 1 

tekst Simpel format voor registratie Verbeterpunt registreren 1 

tekst 
zooeasy overzichtelijker en makkelijker 
doorklikken Verbeterpunt registreren 1 

tekst Uitleg ZooEasy Verbeterpunt registreren 2 

 
Opzetten verschillende stamboeken (hoofd 
& bij) Verbeterpunt registreren 2 

 Sociale media gebruiken Verbeterpunt vereniging 1 

tekst Onbetrokken bij VNBBL Verbeterpunt vereniging 1 

tekst Site BB  Verbeterpunt vereniging 1 

tekst  
meer mensen op het stamboek en andere 
mensen Verbeterpunt vereniging 1 

Tekst Afspraken nakomen Verbeterpunt vereniging 1 

tekst 
geen gebruik van V&A op site, maar van 
marktplaats Verbeterpunt vereniging 1 

tekst vooraf informatie Verbeterpunt vereniging 1 

tekst Mensen attenderen op registratie Verbeterpunt vereniging 1 

 Nieuwe leden warm welkom geven Verbeterpunt vereniging 2 

 Inspectie/controle stamboekdieren Verbeterpunt vereniging 3 

 Actieve nieuwsbrief Verbeterpunt vereniging 5 

 Wisselend bestuur/onrust/inactief Verbeterpunt vereniging 5 
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 Bekendheid BB keurmerk Verbeterpunt vereniging 6 

 verandering ledendagen (weekend) Verbeterpunt vereniging 7 

 Meitelling Wetgeving 1 

 Aanmelden slacht Wetgeving 1 

tekst Ingewikkelde en omstreden wetgeving Wetgeving 1 

tekst 
RE bedrijf mag alleen met RE bedrijf 
uitwisselen Wetgeving 1 

 Varkens buiten Wetgeving 2 

 Percelen doorgeven Wetgeving 2 

Tekst zoekdingen werkten niet helemaal  ZooEasy nadeel 1 

tekst 
Proefdekking werkt niet naar behoren, te 
weinig dieren in gevoerd ZooEasy nadeel 1 

tekst Niet werkbaar programma ZooEasy nadeel 1 

tekst Oude generatie niet goed met computer ZooEasy nadeel 1 

 Kan wachtwoord niet zelf aanpassen ZooEasy nadeel 2 

 
Je moet op veel knoppen drukken voordat 
je komt waar je moet komen ZooEasy nadeel 3 

 slechte uitleg zooeasy ZooEasy nadeel 4 

 Weinig ervaring ZooEasy nadeel 6 

 Mag meer geautomatiseerd worden ZooEasy verbetering 1 

 ZooEasy is een goed programma ZooEasy voordeel 2 

 Proefdekkingen maken in ZooEasy is fijn ZooEasy voordeel 2 

 

Experts 

Kleur Axiaal coderen Uitleg Aantal 

 Vetmesten en fokken Verdienmodel varkens 1 

 Onderhoud eigenaar Onderhoud 4 

 Dierenwelzijn Denk niet alleen aan beheer 4 

 BB niet specifiek 
Andere varkens zouden ook ingezet kunnen worden voor 
natuurbeheer 2 

 
Focus op bepaalde 
plek Gedrag BB 2 

 Aantal Hoeveel varkens kunnen er in een natuurgebied 2 

 Vlees minder vet BB populairder 1 

 Wroeten Gedrag BB 4 

 Snelle vertering Effect varkens 1 

 Verder onderzoeken Vervolgstap 1 

 Interactie landbouw Verboden voor varkens om buiten te lopen 3 
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 Boeren meedoen Bedrijfseconomisch rendabel zijn 1 

 Bomen sterven Effect varkens 1 

 Verrassing Natuurbeleving 1 

 
Dichte bezetting 
nodig Voor invasieve soorten te bestrijden 1 

 Lang gebruik Bedrijfseconomisch rendabel zijn 1 

 Open bos Effect varkens 1 

 Slopers Effect varkens 2 

 Agroforestry Optie varkens toepassen 1 

 Vlees verkopen Financieel plan 1 

 Effect op natuur 
Ieder varkens heeft weer een ander gedrag, zo is de BB een 
sloper wat een ander effect geeft, maar ook hoeveel bv. 2 

 Nadeel extra voedsel Natuurbeleving 1 

 Veel kosten Bedrijfseconomisch rendabel zijn 1 

 
Geografisch 
verspreiden Voorkomen dat alle BBs geruimd moeten worden bij ziekte 1 

 Bosverjonging Effect varkens 1 

 Bijvoeren Onderhoud 2 

 
Aanvullen natuurlijk 
proces Reden inzetten tamme varkens 1 

 Geneesmiddelen Nadeel inzet vee 1 

 UBN Natuurgebied moet UBN als de varkens erop lopen 1 

 Tijdelijk gebruik Wel mogelijk 2 

 Publieksdieren Probleem bij inzet natuurbeheer 1 

 Watervoorziening Probleem 1 

 Lek wetgeving Aantal varkens 2 

 Variatie landschap Reden projecten 1 

 
Varkens zichtbaar 
maken Financieel plan 1 

 
Kwaliteiten varkens 
inzetten Reden projecten 1 

 Regelgeving Maakt het moeilijk varkens buiten te houden 1 

 Tam Voordeel BB 1 

 
Economisch 
interessant Registreren interessant 1 

 Slaan stukjes over Verbeterpunt 1 

 Ziektes Nadeel varkens buiten 1 
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Jack Windig 

Kleur Axiaal coderen Uitleg Aantal 

 Hoeveel dieren Populatiestructuur 1 

 Dragers niet ziek Niet herkennen van dragers 1 

 Voorkomen ziekte/dode big Gegevens nodig 1 

 Op bepaalde kenmerken vooruit Voordeel KI beer 1 

 uiting rec. gebreken Gevolg inteelt 1 

 Fokkers uit laten wisselen Vertragen inteelt/ mogelijke oplossing 1 

 Fokoverleg/ledenavond Voorlichting fokken 1 

 Lagere fitness Gevolg inteelt 1 

 Beer uit Duitse populatie Simulatie/ mogelijke oplossing 1 

 recessieve genetische defecten Gevolg inteelt 1 

 kruisen verwante dieren Oorzaak inteelt 1 

 Effectieve populatie grootte Begrip inteelt snelheid 1 

 Mogelijk verwantschap toename Nadeel KI beer 1 

 Geen stamboek registratie Oorzaak geen inzicht in inteelt 1 

 NL populatie Populatie BB 1 

 DE populatie Populatie BB 1 

 Populatie niveau Simulatie 1 

 KI beer Simulatie/ mogelijke oplossing 1 

 Verdeling dieren Populatiestructuur 1 

 Zuivere BB behoud ras 1 

 erfelijke gebreken Gevolg inteelt 1 

 Fysieke problemen BB Oorzaak inteelt 1 

 Populariteit beren Oorzaak kleine ef. pop. 1 

 Simulatie programma Inzicht verkrijgen inteelt 1 

 Inbreeding depressie Gevolg inteelt 1 

 Lethaal Mogelijk rec. gebrek 1 

 Grote populatie Vertragen inteelt 1 

 Registratie bijhouden Inzicht verkrijgen inteelt 1 

 Beer elke 2 jaar vervangen Vertragen inteelt toename/ mogelijke oplossing 1 

 Kleine populatie Versnellen inteelt 1 

 Dekrestricties Mogelijke oplossing 1 

 Aanbieding KI station Oplossing kosten 1 

 Ontbreken KI beren Mogelijkheid verbetering 1 
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 Kosten Nadeel KI beer 1 

 Kruisen andere rassen Niet behoud ras 1 

 Alles registreren Overzicht ras 1 

 Hoop organisatie Reden advies niet toegepast 1 

 Geen dieren op KI station Reden geen genenbank 1 

 Strikte eisen Reden geen genenbank 1 

 Oorspronkelijk Duits ras Reden geen genenbank 1 

 Invloed bestuur Toepassing advies 1 

 Niet uitwisselen Oorzaak inteelt 1 

 lezingen Voorlichting fokken 1 

 Rapport Voorlichting fokken 1 

 Gef. prog. ministerie Voorlichting fokker 1 

 Fokpopulatie Wat te registreren 1 

 Veterinaire regels Wetgeving KI 1 

 Uitzondering genenbank Wetgeving KI 1 

 

Expert CGN/genenbank 

Kleur Axiaal coderen Uitleg Aantal 

 20 beren 50 dosis advies om ras terug te kunnen fokken 1 

 KI Duitsland back-up 1 

 registratie en DNA analyse onderbouwing geschikte beer 1 

 populatie DNA onderzoek bepaling raszuivere BB 1 

 ras instand houden doel rassenvereniging 1 

 genen back-up lange termijn heel belangrijk 1 

 stamboek erkenning Nederlandse Overheid 1 

 embryo's/eicelen moeilijk opslag genenbank 1 

 sperma makkelijk opslag genenbank 1 

 KI eigen beheer optie VBBL 1 

 samenwerking Duits VBBL optie VBBL 1 

 uitzonderingspositie KI optie VBBL 1 

 duur prijs dosis KI 1 

 goedkoop prijs KI genenbank 1 

 actie VBBL samenwerking CGN 1 

 genenbank uitputtelijk situatie landvarken 1 

 geen beroep op gedaan sperma Hidde 1 
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 samenwerking rasvereniging bepaling dieren genenbank 1 

 verwantschap populatie bepaling nut Hidde 1 

 strenge veterinaire regels eisen KI 1 

 weinig dosis (12) sperma Hidde 1 

 genenbank uitbreiden taak CGN 1 

 ondersteuning veiligstellen diversiteit taak CGN 1 

 BB beer genenbank theoretische back-up 1 

 bepaling geschikte beer verantwoordelijkheid VBBL 1 

 rasorganisaties voorlichten taak CGN 1 

 

Expert varkenshouden 

Kleur Axiaal coderen Uitleg Aantal 

 Dier is onderdeel van het gezin 
Doel houden 
varken 1 

 Gezelschapsdier 
Doel houden 
varken 1 

 Mensen hebben verkeerde verwachtingen 
Doel houden 
varken 1 

 Belangen behartiging met overheid Doel vereniging 1 

 Varkensbemiddeling Doel vereniging 1 

 Nieuwe structuur vereniging, werkt goed Doel vereniging 1 

 Iedereen draagt iets bij Doel vereniging 1 

 Bewerkelijk Karakter varken 1 

 Eigenwijs Karakter varken 1 

 Varken wilt geen drukte Karakter varken 1 

 Varken domineert gezin Karakter varken 1 

 Varkens zijn lomp en sterk Karakter varken 1 

 Varkens doen vervelend als ze hun zin niet krijgen Karakter varken 1 

 Veel instinctmatig gedrag Karakter varken 1 

 Sommige varkens zijn gefokt op benaderbaar karakter Karakter varken 1 

 Rangorde speelt minder ten opzichte van mini varkens Karakter varken 1 

 Stabieler ten opzichte van mini varkens Karakter varken 1 

 Nieuwsgieriger en minder bang dan mini varkens Karakter varken 1 

 Grote varkens lomper dan kleine varkens Karakter varken 1 

 Varkens hebben naast buitenplekken ook beschutte plek nodig Karakter varken 1 

 Gebrek aan kennis Kennis 1 

 Onbetrouwbare kennis Kennis 1 
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 grote kleine varkenshandboek (over mini varkens) Kennis 1 

 Basiscursus varkenskunde  Kennis 1 

 Bekappen van varkenspoten Kennis 1 

 Zoveel mogelijk kennis verbinden voor welzijn varkens Kennis 1 

 
Fokken wordt niet altijd gezien als positiefs door leden (met 
honden bijv.) Kennis 1 

 Intelligentieverschil houders Kennis 1 

 Uitwisseling kennis belangrijk Kennis 1 

 80% van leden weet niet hoe fokken werkt 
Problemen 
houders 1 

 Houders zijn bang dat varkens worden geruimd 
Problemen 
houders 1 

 
Minder mensen registreren terwijl fokker aantal niet per se minder 
wordt Vereniging 1 

 Wetgeving is ingewikkeld met niveaus + verkoop + fokken Wetgeving 1 

 Potentieel Illegale hobby fokkerij door ingewikkelde regelgeving Wetgeving 1 

 
Mensen weten niet dat varkens niet worden geruimd met 
registratie Wetgeving 1 

 Hoge boetes bij niet registreren en illegaal fokken Wetgeving 1 

 In tijden van rampen toename in registratie Wetgeving 1 

 Chip gedoogd maar geen slacht Wetgeving 1 

 Tattoeren kan niet worden verloren Wetgeving 1 

 Buiten kunnen varkens aan oormerk blijven hangen of verliezen Wetgeving 1 

 Snapt niet waarom huisdieren invasief moeten worden gemerkt Wetgeving 1 

 Boeren hebben afkeer tegen hobby houders varkens  1 

 Contributie naar donatie  1 

 

Stamboekhouders 

Kleur Axiaal coderen Uitleg Aantal 

 Tattoeren Alternatief ID BB 2 

 FalCo Alternatief ZooEasy 1 

 inkepingen in oor AlternatiefID methode 1 

 Grote fokpopulatie Beperking inteelt 1 

 Uitwisseling Beperking inteelt 1 

 Niet populair sire syndroom Beperking inteelt 1 

 Mailcontact Communicatie lid-beheerder 1 

 Hulp stamboek 
Dieren die niet in het stamboek zijn 
opgenomen 1 

 Geen dekrestricties Fokmaatregelen 1 
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 Uitsluitingen Fokmaatregelen 1 

 KI Beren genenbank 1 

 sperma genenbank genenbank 1 

 bloed verspreiden/nieuw bloed genenbank 1 

 Oormerk ID methode 2 

 Betaalbaar Keuze ZooEasy 2 

 Werken met foto's Keuze ZooEasy 1 

 Opzet online programma Keuze ZooEasy 1 

 Via site NLgeit naar ZooEasy Mogelijkheid voor BB 1 

 I&R koppeling Mogelijkheid voor BB 1 

 Proefdekking Mogelijkheid voor BB 1 

 Fok advies matrix Mogelijkheid voor BB 1 

 Rechten per account verschillen Mogelijkheid voor BB 1 

 Pers. opmerkingen plaatsen Mogelijkheid voor BB 1 

 Meerdere dekkingen tegelijk invoeren Mogelijkheid voor BB 1 

 eigen registratie systeem motivatie fokker 1 

 sperma genenbank alleen bij registratie motivatie fokker 1 

 achter de broek aan zitten motivatie fokker 1 

 Opvoeden Motivatie fokker 1 

 Werken er niet veel mee Motivatie fokker 1 

 Verplichting Motivatie fokker 2 

 Lage capaciteit (weinig personeel) Nadeel ZooEasy 1 

 handmatig invoeren Nadeel ZooEasy 1 

 te eenvoudig  Nadeel ZooEasy 1 

 registratienummer  oplossingen BB 1 

 combi oormerk + foto oplossingen BB 1 

 
oormerk verliezen dan gewoon een nieuw in 
hetzelfde gat oplossingen BB 1 

 Regionale verenigingen Organisatie vereniging 1 

 Landelijk bestuur Organisatie vereniging 1 

 Afname aantal houders Probleem NLgeit 1 

 Bokjesprobleem Probleem NLgeit 1 

 fokkers zelf registreren problemen BB 1 

 aftekeningen identificeren problemen BB 1 

 Hobbyhouder Reden geit houden 1 

 Natuurbeheer (professioneel) Reden geit houden 1 
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 Grote boeren  Reden varken houden 1 

 hobbyhouder Reden varken houden 1 

 nevenactiviteit reden varken houden 1 

 Registratie niet volledig  Registratie  1 

 UBN Registratiemethode 2 

 Controle registraties Taak stamboekhouder 1 

 Uitgelicht dier bekijken Taak stamboekhouder 1 

 Gehele cyclus zeug Verbeterpunt ZooEasy 1 

 Uitlog knop lijkt op teruggaan knop Verbeterpunt ZooEasy 1 

 Fokkers zelf registreren Voordeel ZooEasy 1 

 Automatisch stamboekformulier Voordeel ZooEasy 1 

 Minder werk Voordeel ZooEasy 1 

 Geautomatiseerd Voordeel ZooEasy 1 

 Communicatie met ZooEasy Voordeel ZooEasy 1 

 Geven trainingen Voordeel ZooEasy 1 

 Handleiding Voorlichting ZooEasy aan fokkers 1 

 min 3 weken op 1 bedrijf Wetgeving geit 1 

 


