Bouwen aan een veestapel van hoog niveau door veel aankopen in
het Belgische buurland. Dat kenmerkt de witblauwfokkerij van Wim
en Karin Broers. Deze fanatieke fokkers organiseren jaarlijks een
veiling en keuring om de verkoop van eigen vee te stimuleren.
Wim en Karin Broers willen buiten de
gangbare bloedlijnen fokken

R

uim in het stro staat ze rustig om
zich heen te kijken: Tempeteuse de
Centfontaine. Wim (44) en Karin (42)

Broers kochten vier jaar geleden deze
Belgische witblauwe. Vanuit de Belgische Centfontainestallen verhuisde ze
naar het Zuid-Hollandse Oud-Alblas. Kort
daarvoor liep Tempeteuse nog op de nationale keuring in Brussel op de derde
plek. Met de koop van deze Oxforddochter uit de stal van fokker Benoit Mahoux
pleegde Broers een flinke investering,
maar wel één die zichzelf zou kunnen
terugverdienen. Met de moeder van fokstier Taquin de Centfontaine als groot-

moeder, maakt Tempeteuse deel uit van
een bekende familie. ‘We hadden hoge
verwachtingen van Tempeteuse, maar
die zijn niet helemaal uitgekomen’, vertelt Wim Broers eerlijk. De opzet om deze koe als basis voor een sterke koefamilie te gebruiken viel tegen. Bij de vaarzen
loopt nog één nakomeling, het resultaat
uit een spoeling met Lasso van ’t Kookshof. ‘We hebben niet veel geluk gehad
met Tempeteuse. Eén vaarskalf ging
dood en één miste de baarmoeder. Ze
heeft wel veel stierkalveren gegeven die
we goed verkocht hebben’, zegt Broers.
Inmiddels is Tempeteuse, op een leeftijd
van tien jaar, drachtig van Adagio de Froidefontaine. In de stal naast Tempeteuse
staat de nieuwste Belgische aanwinst. De
goed bespierde Rosine van Daisel valt
vooral op door haar hoogtemaat. ‘Op een
leeftijd van vier jaar en drie maanden
mat ze 1,49 meter. Nu is ze ruim 1,50 meter. Koeien met haar maat en lengte, daar
moeten we naar toe met de fokkerij.’ De

jonge, nieuwe stieren en bewezen stieren als Galopeur des Hayons en Bourgogne de Somme.

Bombeek als hofleverancier
In 1987 begonnen Wim en Karin Broers
naast de werkzaamheden in hun interieurwinkel met de fokkerij van Belgi-

ons dieren komen kopen, zien dan hoe
een volwassen stier eruitziet. Ach, het
toont toch ook mooi, zo’n volgroeide
stier.’
Van alle stieren die Wim Broers aanhoudt krijgt een enkeling de kans om
zich op één of twee eigen koeien te bewijzen. ‘We zijn heel kritisch over ons eigen

Reusachtige Rosine
Wim Broers: ‘Hoogte en lengte worden te weinig in de gaten gehouden’
vijfjarige Rosine staat sinds vier weken
bij Broers op stal en hij is duidelijk content met zijn aankoop. Terwijl hij het
strohok instapt roemt Broers de sterke,
correcte benen van de koe. ‘Goede benen
zijn zo belangrijk; in Nederland gaan de
fokkers daar gelukkig steeds meer op letten. Hoogte en lengte worden daarentegen te weinig in de gaten gehouden.’ Verhalend over de fokkerij komt de
veehouder bij zijn volgende fokdoel: het
verkrijgen van dieren buiten de gangbare bloedlijnen. Met Rosine als dochter
van Bilan de Beauraing (v. Quidam de
Chocquenee) uit een Urbi de Bois Borsumoeder, meent Broers zeker voor verversing te zorgen.
In de periode dat Rosine in Oud-Alblas is,
heeft Broers haar één keer gespoeld met
Emigré de St. Fontaine; een spoeling met
slechts twee goede embryo’s. Voor de
spoelingen varieert de veehouder tussen
Napoleonzoon Bonaparte regeert in
Oud-Alblas

sche witblauwen. Om een snelle vooruitgang van het veestapelniveau te bewerkstelligen kochten ze dieren aan uit België.
Toch duiden de meest recente aankopen
erop dat de bakermat van dit ras nog
steeds meer te bieden heeft dan de eigen
fokkerij. Regelmatig maakt Broers de reis
naar België om de stal van Raf Bombeek
uit Aalst te bezoeken. Rosine was één van
de aankopen uit diens koppel. ‘Bombeek
is zo’n beetje onze hofleverancier geworden. Hij heeft dezelfde ideeën over fokkerij als ik: vreemde bloedlijnen, veel kilo’s
en een ruime hoogtemaat.’
De 110-koppige veestapel van Broers telt
36 stieren, 5 vaarzen en 16 volwassen
koeien, het overige deel bestaat uit ontvangsters. De vergrijzing van de donorkoeien zorgt dat de spoelingen op het eigen bedrijf op een laag pitje staan. Voor
de dekkingen staat Bonaparte de Hotte
(v. Napoleon de la Neuve Cour) op stal.
Deze stier, die ook vanuit België is geïmporteerd, dient volgens Broers als visitekaartje van het bedrijf. ‘Mensen die bij

vee’, stelt Broers. ‘Mensen vragen wel
eens hoe ik nou een bepaald dier heb
kunnen verkopen. Meestal verkopen we
aan liefhebbers die je niet snel op keuringen ziet, maar soms loopt er een door ons
gefokt dier in de ring. Het kan dat een
dier nog beter ontwikkeld is dan ik had
verwacht. Maar daar heb ik vrede mee;
we verkopen graag goed materiaal.’

Eigen veilingorganisatie
Bovenin de stal hebben Wim en Karin
Broers een kantoor ingericht vanwaaruit
ze de gehele ruimte kunnen overzien.
Aan de wand van het kantoor is het resultaat van vele keuringsbezoeken te zien.
De nationale keuring in Utrecht overtreft alles, blijkt uit hun verhalen. ‘Op die
keuring is werkelijk alles tot in de puntjes geregeld en de hoeveelheid publiek
en de belangstelling tijdens die dagen,
dat is geweldig. Het is niet alleen de keuring zelf die het de moeite waard maakt,
het is alles eromheen. Dat maakt Geffen
en Oostburg ook tot leuke keuringen’,

vertelt Karin Broers. Haar man vult aan:
‘We hebben in Nederland veel te weinig
keuringen. Dat zoiets komt door de veterinaire regels geloof ik niet. Het is waarschijnlijk de hoeveelheid werk, vooral in
de voorbereiding, die mensen afschrikt.
Natuurlijk kost het veel tijd. Als wij met
twintig dieren naar de keuring gaan, zijn
we een week druk met wassen en scheren.’
Het werk rond de koeien lijkt de familie
Broers niet snel af te schrikken. Twee jaar
geleden organiseerden ze voor het eerst
samen met een aantal vrijwilligers en inzenders een veiling bij het bedrijf. Hierbij werden stieren, vaarzen en embryo’s
geveild van zowel het eigen bedrijf als
van andere bedrijven. En tussen de bedrijven door zijn nog enkele Friese
paarden verkocht. ‘Eigenlijk moet je wel
een beetje gek zijn om zoiets te organiseren’, stelt Karin Broers. ‘Er stond een heel
grote tent hier bij het huis waarin overdag de veiling werd gehouden. ’s Avonds
stonden er negenhonderd man op de
stoep voor een feestavond met een drivein show van omroeporganisatie Yorin.
Dat feest hebben we samen met het
plaatselijke café georganiseerd. Op die
manier waren de kosten voor de tent gedekt.’
Het succes van de vorige veilingen krijgt
volgend jaar april een uitgebreid vervolg.
Dan organiseren ze één dag een veiling
en de volgende dag een keuring. Veel
drukte op het erf, maar dat is het dubbel
en dwars waard volgens Wim Broers. ‘Als
je ziet hoe lang zo’n veiling nog nawerkt.
Het gaat niet alleen om de verkoop op dat
moment. Ook mensen die niets kopen
weten je daarna wel te vinden. Elke week
adverteren kost meer dan één keer per
jaar een veiling organiseren’
Christel van Raay
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