Frankrijk blijft hét land om goede Blonde d’Aquitainestieren te
kopen, menen Henk en Johan Betting. De meest recente aankoop is
de imposante Idealzoon Okinawa. Hij moet lange, grote nakomelingen leveren, die bovenal een goed karakter bezitten.

E

ind april kregen vader Henk (54) en
zoon Johan (23) Betting uit Emmen
bij hun nominatie voor Blondefokkers
van 2004 veel lof voor de kwaliteit van
hun veestapel. ‘Jammer genoeg zijn hun
dieren niet meer op keuringen te zien’,
merkte de presentator, Wim Bakker, op.
Dit was in het verleden wel anders, blijkt
na één blik in de keuken van de familie
Betting. Aan de wand hangt een grote

In totaal bewerken Johan en Henk Betting 90 hectare akkerbouwgrond en jaarrond mesten ze 500 rosékalveren af.
Achter het huis ligt vijftien hectare grasland voor de zogende Blonde d’Aquitaines. Dieren uit de eerste speenperiode
van april dit jaar zijn ondergebracht in
natuurgebied van Natuurmonumenten.
In totaal gebruikt Betting honderd hectare natuurgebied, waarvan een deel pas

Henk en Johan Betting: ‘Mensen willen
weinig betalen voor goed fokmateriaal’
Henk Betting. ‘Nu wilden we een zoon
van Okinawa kopen, maar we kwamen
uiteindelijk met de stier zelf thuis. Het is
afwachten hoe hij het hier doet, maar in
Frankrijk hebben we al nakomelingen
van hem gezien die goed bevielen. De

mannelijke nakomelingen in de fokkerij
dankbaar benut worden. De fokwaarden
van onder andere Helena’s Jimzoon
Mark komen ter tafel. Bij een betrouwbaarheid van 52 procent scoort hij 103
voor ontwikkeling, 102 voor type, 101
voor bespiering, 100 voor benen en 101
voor algemeen voorkomen. ‘Die stier
hebben we op ons eigen bedrijf ook gebruikt’, vertelt Henk Betting. ‘Maar zijn
fokwaarden zijn gebaseerd op gegevens
van andere bedrijven. Wij laten zelf geen
koeien meer inschrijven bij het stamboek.’
Uit een kruising van Helena met Hankan
is een stier voor de fokkerij naar Engeland verkocht. Hankan is wellicht het
meest bekende product van Bettings eigen fokkerij. Deze stier kwam met 104
voor algemeen voorkomen voort uit de

dekking van Defense met de veelgebruikte Franse fokstier Cancan.

Te lage prijzen stierenveiling
Hoewel Henk en Johan Betting beiden
met enthousiasme over de fokkerij spreken, geven ze aan weinig energie te steken in de verkoop van hun stieren als
fokmateriaal. Henk Betting: ‘Het kost
ontzettend veel tijd om de dieren te tonen aan belangstellenden. En bovendien
willen mensen tegenwoordig nog maar
weinig betalen voor goed fokmateriaal.
Dat zie je tijdens de veiling van het stamboek wel.’
Terwijl de veehouder het veilingboekje
van begin april nog eens doorbladert
stelt hij vol onbegrip: ‘Gemiddeld liggen
de prijzen veel te laag op zo’n veiling.
Aan de andere kant begrijp je ook niet

waar mensen op bieden: stieren met 80
punten voor benen leveren meer op dan
dieren met 85 punten. De eisen voor de
veilingdieren zijn sowieso veel te laag.
Dan kun je beter minder stieren aanleveren die kwalitatief beter zijn.’
Behalve een enkel fokstiertje gaan de
meeste stieren op een leeftijd van ruim
21 maanden naar de slacht. Op de laatste
leverbrief laat Johan Betting het gemiddelde warme gewicht van de stieren,
650 kg, en de koeien, 550 kg, zien. ‘Met
de huidige prijzen en de slachtpremie erbij kun je de dieren beter zelf afmesten
dan ze op de veiling te verkopen’, aldus
Johan. ‘Ik heb geen zin om onze fokkerij
weg te geven.’
Christel van Raay

Frans fokmateriaal van Henk en Jo han Betting in Drents natuurgebied

‘Wij bezuinigen nooit op een stier’
prijzenkast, waarin zelfs plaquettes hangen die herinneren aan de demonstratiegroep van Nederlandse Blondes op de Sima in Parijs in 1995.
‘De nationale keuring is gewoon te vroeg
voor ons’, beredeneert Henk de keuze
om niet meer deel te nemen aan keuringen. ‘Om mee te kunnen doen, moeten
de dieren eind augustus naar binnen. We
moeten ze dan eerder dan normaal op
stal zetten om ze halstermak te maken
en goed in conditie te krijgen. Volgens
mij zou het veel beter zijn om de keuring
te verschuiven naar half februari, dan
zijn de stieren ook in vorm.’

Wandelaars bepalen fokdoel
Dat het bloed kruipt waar het niet gaan
kan, blijkt wel wanneer Henk Betting
vertelt over de kleine groep dieren die hij
afgelopen najaar klaar wilde maken voor
de keuring. Henk en Johan selecteerden
een aantal Blondes uit de groep van 150
stuks, zetten ze op stal en gingen aan de
slag met halstermak maken. Het werk
van de akkerbouwtak en de rosékalveren
woog echter te zwaar om de definitieve
stap naar de Blondekeuring te maken.
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voor het eerst in juni gemaaid mag worden. Daarna speent hij de tweede groep
kalveren om die vervolgens ook de vrijheid in de natuur te bieden.
De beweiding van natuurgebieden, waar
ook wandelaars komen, is voor Betting
extra reden om het karakter van de dieren sterk mee te laten wegen in de fokkerij.
Vader en zoon beschrijven het fokdoel
dat gericht is op grote, lange koeien die
vleestype met afkalfgemak kunnen combineren. ‘En melk, d’r moet veel melk onder zitten’, benadrukt Henk Betting. ‘Kalveren die niet genoeg melk krijgen,
houden een lange tijd gebrek aan ontwikkeling. Het verschil tussen kalveren
van een vaars en die van een tweede- of
derdekalfskoe is daardoor altijd goed
zichtbaar.’

Franse topper Okinawa
Om hun fokdoel te bereiken halen de
veehouders vrijwel zonder uitzondering
Franse stieren naar Nederland. De meest
recente aanwinst is de zesjarige Okinawa
(v. Ideal). ‘Hij is in Frankrijk meerdere keren nationaal kampioen geweest’, vertelt

kalveren waren net na de geboorte gemiddeld wat betreft de ontwikkeling,
waardoor we hem bij wijze van spreken
zelfs op vaarzen in kunnen zetten.’
Staand naast de imposante Okinawa is
het moeilijk te bevatten dat deze stier,
met een schofthoogte van ruim 1,68 m
en een door Betting geschat gewicht van
1500 kilogram, nakomelingen van
slechts gemiddelde omvang geeft. Hoeveel het gekost heeft deze Idealzoon naar
Nederland te halen, wil Henk Betting
niet zeggen, maar: ‘We bezuinigen nooit
op een stier, daarvoor heeft hij te veel invloed op de veestapel.’
Tot vier jaar geleden kocht de familie Betting naast stieren ook een enkele Blonde
d’Aquitainekoe aan voor verversing van
de bloedlijnen op het bedrijf. Een van de
belangrijkste aankopen blijkt de twaalfjarige Helena. Terwijl Johan Betting het
inschrijfformulier met daarop 89 punten
laat zien, stelt Henk: ‘Voor mij is ze zelfs
95 punten waard.’ De veehouder vertelt
zichtbaar trots over de koe van wie de
De 1,68 m grote Idealzoon Okinawa
regeert over de kudde

