Hij heeft de vleesveehouderij de laatste jaren weer op de Nederlandse kaart gezet. Na 35 jaar
veeverbetering, waarvan zes jaar in de vleesveehouderij, gaat Harry Knol met de VUT. Maar niet zonder
nog een paar adviezen te geven. ‘De keizersnedeproblematiek is wel te tackelen. Er zijn stieren die kleine
kalveren én een korte draagtijd geven, zoals Graphite. Dat zijn wellicht de stieren van de toekomst.’

H

et hoogtepunt van de vleesveecarrière van Harry Knol is
bij elke vleesveehouder te vinden: de stierenkaart. ‘We
hebben een enorm aanbod goede stieren bij elk ras, die vrij
beschikbaar zijn tegen heel nette prijzen’, zegt Harry Knol.
De vleesveespecialist heeft er de afgelopen zes jaar een speerpunt van gemaakt om de stierenkaart ‘kleur’ te geven: voor
alle rassen zijn er vernieuwende, betaalbare en goede stieren.
‘CRV is een grote coöperatie en dan zorg je ervoor dat je voor
je klanten een goed pakket stieren hebt, voor elk wat wils en
regelmatig wat nieuws.’

Van inseminator tot vleesveespecialist
In 2001, net na de mkz-uitbraak, werd Harry Knol coördinator
vleesvee bij CR Delta. Ook werd hij verantwoordelijk voor de
overige melkveerassen. Daarvoor werkte hij alleen in de melkveesector, met als startpunt de zomer van 1971; de 25-jarige
Knol werd toen inseminator in Zuidoost-Friesland. Daar is hij
geboren en getogen op een bedrijf met melkvee. ‘Het bedrijf
werd verkocht doordat mijn vader gezondheidsproblemen
kreeg. Als ik boer zou zijn geworden, had ik vast en zeker geen
grote aantallen, maar wel een hoge productie.’
Door het insemineren kwam Knol terecht bij KI Zuid-West Nederland te Gouda, later KI Mid West. Na verloop van tijd werd
hij hoofdinseminator en later hoofd ki. ‘In die tijd kwam ik
ook in aanraking met vleesvee. Vooral piemonteses werden in
de jaren tachtig veel gebruikt binnen de gebruikskruising, en
dat ging ook weer over’, voegt hij toe. ‘De bedrijven waren in
West-Nederland heel gevarieerd en dus hadden we van alle
stieren wat in het vat, ook vleesvee.’
Het contact met de boeren en de door Knol zo geroemde ‘keukentafelsfeer’ waren voor hem de charme van het vak. ‘Respect geven, is respect krijgen’, luidt het motto waarmee hij
diplomatie met hoofdletters schreef. ‘Alle klanten zijn voor
mij gelijk, of ze nu groot zijn of klein en waar ze ook vandaan
komen.’
In de loop van de tijd is de organisatie veranderd. ‘CR Delta is
zo groot geworden’, hoort Knol onderweg. ‘Maar veehouders
zijn ook zakelijker geworden, dat hoort nu eenmaal bij de tijdgeest.’ De gemoedelijkheid heeft hij in de vleesveesector herontdekt, tijdens de voorlichtingsavonden bijvoorbeeld waar
dit jaar zo’n vijfhonderd vleesveehouders op afkwamen.
Laagdrempelig en informatief is de sfeer en dit jaar was het

enthousiasme over SiryX, het gesekste sperma van CRV, groot.
‘De eerste bestellingen van SiryX zijn al binnen. Het sperma
van vrouwelijke nakomelingen van Herman en Red Bill 3 is
gemaakt. We denken alweer verder. Een limousinstier is inmiddels in onderzoek en we praten over het toevoegen van
een blondestier’, vertelt Knol. ‘Ook willen we er graag een Belgische blauwe bij, liefst een topper, maar wellicht krijgt een
subtopper kansen in het gesekste circuit. Zo’n stier moet naar
de ki toe komen, want we mogen geen vers sperma de grens
overbrengen vanuit België naar het laboratorium in Deventer.’
Hij zegt dat ook stamboekfokkers wat in gesekst sperma moe-

‘

Als een stamboekfokker een
stier van onze stierenkaart
neemt, is dat een
compliment voor de
kwaliteit. En dat gebeurt
steeds vaker

’

ten zien. ‘Bij meer afzet kunnen we de kosten laag houden, het
moet dus een stier zijn die ook hen aanspreekt.’

Verschil klant en stamboekfokker

Het verschil tussen klanten en stamboekfokkers noemt Knol
regelmatig. ‘Klanten zijn iedereen die sperma afneemt, maar
het merendeel daarvan is geen stamboekfokker’, legt Knol uit.
De klant wil een goede stier, die vrij beschikbaar is en betaalbaar. Een stamboekfokker bepaalt zijn eigen keus en dan is de
prijs of waar zo’n stier vandaan komt soms van minder belang.
‘Als een stamboekfokker een stier van de stierenkaart neemt,
is dat een compliment voor de kwaliteit. En dat gebeurt steeds
vaker.’
Natuurlijk, de keuze bij Belgische blauwen is groot en van
hoge kwaliteit doordat de dieren in eigen huis gefokt worden,

maar ook het aanbod van piemontese- en
Franse stieren via Sersia France ‘staat als
een huis’. De verbeterd-roodbontstieren
zoekt Knol samen met het stamboek uit.
‘Dat wordt wel steeds lastiger met alle veterinaire eisen.’
En hoe denkt hij als fokkerijman over de
keizersnedeproblematiek? ‘Je kunt de fokkerij niet in één keer 35 jaar terugdraaien,
maar een stier als Graphite, die een korte
draagtijd en lichte geboorten geeft, kan wel
eens dé stier van de toekomst worden. In de
fokkerij is niets onmogelijk. Er zijn kalveren die gemakkelijk geboren worden en
toch uitgroeien tot zware kolossen.’ Denk
erover na en ga na of er mogelijkheden zijn,
adviseert hij. ‘Een keizersnede uitsparen is
ook nog eens de eerste winst.’
Knol werkt over alle rassen heen en daarmee weet hij als geen ander hoe moeilijk
het soms bij de Federatie van Vleesveestamboeken loopt. ‘Er zou eigenlijk meer cohesie
tussen de stamboeken moeten zijn.’ Natuurlijk zijn er de rasspecifieke zaken, maar hij
benadrukt dat vleesvee ook een Nederlandse uitstraling heeft. ‘Ik pleit nog steeds voor
een gezamenlijke keuring, dat geeft zoveel
extra’s.’ Er is echter ook positief nieuws
over de toekomst van de vleesveehouderij.
Het Nederlandse vlees is van een hoge kwaliteit en in combinatie met meer interesse
voor biologische productie zorgt het ervoor
dat de toekomst er goed uitziet, aldus Knol.
‘Ik reken erop dat het voor de vleesveehouders alleen maar beter wordt.’

Opvolger met vleesveehart
Op 13 januari nam Harry Knol tijdens een
receptie met familie, vrienden, collega’s en
relaties eigenlijk al afscheid, maar 1 maart
is de officiële einddatum. Maar ook dat zal
nog wel even uitlopen, want een opvolger –
‘hij moet hart voor vleesvee hebben, dat is
tenslotte het belangrijkste’ – is er nog niet.
‘Ik heb wel beloofd hem te gaan inwerken
en te introduceren bij verschillende vergaderingen, dus tot juni ben ik vast wel bezig
met het overdragen van de taken.’
Alice Booij

Harry Knol gaat na 35 jaar veeverbe tering en zes jaar vleesvee met de VUT

‘In de fokkerij is niets onmogelijk’
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