Langzamerhand breidt Alle Ausma zijn kennis over de Belgische wit-

Emigredochter Ester 2 behaalde in Utrecht
het reservekampioenschap

blauwe verder uit. Inmiddels houdt de Groninger op de Blauwhoeve
twintig raszuivere dieren waarmee hij voorzichtige passen op het gebied van embryotransplantatie en in-vitrofertilisatie zet.

‘I

k ga echt voor de fokkerij met m’n dieren, maar de mogelijkheden zijn soms
beperkt. Er moet wel voldoende geld
binnenkomen om bepaalde investeringen
te kunnen doen.’ Alle Ausma (46) is oprecht
in zijn verhaal over de Belgische witblauwen die hij samen met zijn vrouw Wiepie
(44) houdt. Al vertellende ontpopt Ausma
zich als liefhebber die vooral door gesprekken met andere fokkers een keuze maakt in
zijn fokbeleid. In het Groningse Zevenhuizen probeert hij telkens weer het twintigtal
Belgische witblauwen te verbeteren door alle informatie op te pikken die het ‘hoge
Noorden’ bereikt. Iedere ontwikkeling
weegt hij af met de hand op de portemonnee, om uiteindelijk zuidwaarts te trekken
voor een doordachte aankoop van embryo’s
of vrouwelijk fokmateriaal. ‘Het geld moet
ik verdienen met het afwerken van betonvloeren en dat moet de kar wel kunnen trekken natuurlijk.’
Bart Hoogeveen uit het Gelderse Heere-

waarden, eigenaar van onder andere Campanule de Fooz en Heroine de la Source, is
een veelbezocht adres, zowel voor informatie als voor fokmateriaal. Vanuit die stal
kocht Ausma een dochter van Heroine. Deze Osbornenazaat, Utopie van de Averegten,
is de koe waarmee hij zijn meest recente grote stap zette: de toepassing van een in-vitrobehandeling. ‘Op deze manier kregen we
van één behandeling embryo’s van verschillende vaders. De gewonnen eicellen zijn
met Brutus, Elan, Brutal en Genièvre bevrucht. Van Utopie zijn uiteindelijk dertig
bruikbare embryo’s gekomen, waarvan er
acht direct zijn ingezet’, vertelt Ausma. ‘Je
leert er veel van als je zo’n proces van dichtbij meemaakt, al is het maar dat je moet zorgen voor voldoende ontvangsters.’
Voor het inzetten van de embryo’s heeft
Ausma twintig zwartbonte Holsteins op
zijn bedrijf. Staand naast Utopie beschrijft
de veehouder uitgebreid waarom hij nu
juist van deze koe graag veel nakomelingen

Alle Ausma: ‘De toelichting op een
keuring is vaak gebrekkig’
wil. ‘Ze heeft veel lengte en houdt daarbij
wel een sterke rug. En ze heeft fijn, maar wel
krachtig beenwerk. Het enige minpunt is
dat ze wat minder rib bezit.’

Gericht gebruik van Radar
Voor verbetering van de veestapel heeft Ausma zowel in Nederland als in België verschillende embryo’s gekocht. Uit de moeder
van Osborne, Erotiek van Terbeck, kocht hij
een aantal embryo’s, terwijl Nanette van
Terbeck hiervoor ook zijn aandacht had.
‘Nanette was een grote koe, met veel uitstraling. Van haar heb ik via embryoaankoop
Radardochter Martha gekregen.’
Ausma wordt gaandeweg enthousiaster zodra hij over Martha begint. ‘Haar afstamming spreekt sowieso aan en natuurlijk
haar hele uitstraling. Ze heeft een sterke
rug, is breed in de voorhand, de onderbil zit
er goed in en ze bezit veel kracht in de benen’, klinkt het bevlogen.
Zes jaar geleden spoelde Ausma voor het

eerst één van zijn eigen koeien. ‘Dat was ook
behoorlijk duur, herinnert de veehouder
zich. ‘Joke was een 87-puntenkoe (Jaloux de
Doische x Orvet) met een wat ouderwetse
uitstraling, voornamelijk doordat het haar
aan bespiering ontbrak. Om dit te compenseren is ze met Radar gespoeld. Dit leverde
twaalf embryo’s op waarvan er vier vers ingezet zijn. Uiteindelijk heb ik van die hele
spoeling maar drie vaarzen overgehouden.’
De invloed van Radar op het bedrijf blijkt
groot, al richt Ausma het gebruik van deze
stier met nadruk op de grotere dieren. Genie 6 (v. Kanaris de Belle Eau), afkomstig van
de familie Beusmans uit Noorbeek, kreeg
ook Radar als partner. ‘Die stier fokt relatief
kleine dieren, vandaar dat Genies dochter
Ester ook vrij klein is uitgevallen. Niettemin
behaalt ze op keuringen goede resultaten,
de keurmeesters gaan toch vaak voor een
iets kleinere, goed bespierde koe. In 2002
werd ze Miss Toekomst in Utrecht en vorig
jaar werd ze reserve in Hulshorst.’
Voor de eerste kalving van Blauwhoeve Ester
selecteerde Ausma Emigre als partner, een
stier die de fokker inzet vanwege de diepe
onderbil, maar waarbij hij in de nakomelingen vaak een even smalle voorhand herkent. Deze eigenschap is niet in het vaars-

Alle Ausma: ‘Extra finesse en rondere rib zijn aandacht spunten voor de toekomst’

Belgisch witblauw op Gr oningse grond
Een kwartet van de Blauwhoeve met Roza 2 (v. Bivouac du Vivier),
Julia 2 (v. Osborne) en Emigredochters Bennina 2 en Esther 2

kalfje Ester 2 terug te vinden volgens de jury
van de nationale keuring in Utrecht. Daar
behaalde de acht maanden oude Emigredochter de 1a-plaatsing in de rubriek juist
vanwege haar breedte in voor- en achterhand, naast de fijnheid in de huid die ze etaleerde. Uiteindelijk resulteerde dit eerste
verschijnen in de keuringsring in een reserveplek bij de vrouwelijke jeugd voor Ester 2.
Kort voor de Utrechtse keuring behaalde ze
op de regionale show in Hulshorst de titel
Miss Toekomst.

Kennisverbreding
Niet alleen het vrouwelijke vee laat de laatste jaren van zich horen in het showcircuit,
vanuit de mannelijke lijn heeft Ausma even-

eens het eerste succes aangetekend. Emigre
is opnieuw deels verantwoordelijk voor het
resultaat, zijn zoon Bart werd Mister Toekomst 2004 na een overwinning in de rubriek 7 maanden tot 1 jaar. Opvallend genoeg schatte de jury in Utrecht een maand
later de situatie geheel anders in. Tijdens
die fokveedag werd Bart van de Blauwhoeve
naar de onderste regionen van de rubriek
verwezen.
Wanneer Ausma dit naar voren brengt
moet hem duidelijk iets van het hart: ‘In dat
soort gevallen wil je wel een goede uitleg
hebben, maar de toelichting op een keuring
is vaak gebrekkig. Het is niet dat ik juryleden hierop veroordeel, maar ik beoordeel ze
wel op dit punt.’ Het klinkt stellig uit Aus-

ma’s mond, maar het is duidelijk geen wrevel. ‘Wij leren van de keurmeesters en ik probeer dat ook op anderen over te brengen. Vorig jaar hebben we van de landbouwschool
van mijn zoon een groep leerlingen hier op
het bedrijf gehad. Aan hen heb ik uitgelegd
hoe je de dieren scheert, hoe je de conditie
beoordeelt en daarmee ook hoe een dier gebouwd hoort te zijn. Voor mij is zoiets ook
een onderdeel van de PR voor het ras.’
Door de jaren heen is het type dieren dat het
Groningse bedrijf voortbrengt gegroeid in
bespiering en inmiddels bestempelt Ausma
het beenwerk van zijn dieren als sterk: ‘De
eerste jaren heb ik daar wel verkeerde keuzen in gemaakt. Dan gebruik je stieren die
extreem op bespiering fokken, zonder naar
de kwaliteit van de benen te kijken.’
Extra finesse in de dieren en een rondere rib
zijn de aandachtpunten voor de toekomst.
Maar het is vooral genieten van de veestapel:
‘Ik geniet van mijn koeien wanneer ik
’s avonds aan het voeren ben. De dieren stralen een soort rust uit die je goed kunt gebruiken na een dag werken.’
Christel van Raay
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