De invloed van de in Frankrijk gekochte stier Argenty zal onder meer

Argenty, 88 punten met bijzonder fijn
beenwerk

in verfijning van het beenwerk van de veestapel van Dirk en Annemieke Blaauboer tot uiting komen. In het fokdoel van het jonge
vleesveebedrijf zijn afkalfgemak en evenredigheid belangrijk.

‘I

n de tijd dat ik melkveehouder was
ben ik altijd van dubbeldoeldieren
blijven houden. Ik had land en voer genoeg en die kon ik het beste rendabel
maken door koeien melk en vlees te laten produceren.’ Koeien melken doet
Dirk Blaauboer (59) sinds 2004 niet meer
in het Noord-Hollandse Wijdewormer,
maar hij draagt samen met zijn vrouw
Annemieke (57) inmiddels de zorg over
115 charolaisdieren. ‘We hadden in de
jaren tachtig naast het melkvee gewerkt
met diverse vleesrassen, maar de charolaiskoeien bleven over omdat ze makke-

lijk in de omgang zijn, vanzelf afkalven
en ruwvoer gemakkelijk omzetten in
vlees’, verduidelijkt Dirk.
Het is nog goed zichtbaar dat er op het
bedrijf oorspronkelijk werd gemolken.
De melkstal is niet meer in gebruik,
maar het jongvee en de drachtige charolaiskoeien huizen in de ligboxenstal met
roostervloer. ‘Huisvesten in ligboxen en
op een roostervloer heeft hier nooit voor
problemen gezorgd’, stelt Dirk. ‘Alleen
de zogende koeien met kalf zitten in de
nieuwe stal met grote stroboxen. Stro is
duur geworden en daarom is het econo-

Dirk en Annemieke Blaauboer: ‘Wanneer
de eisen voor gezondheidsstatus worden
aangescherpt, zijn wij er klaar voor’
misch interessant om een deel van het
vee gewoon in de ligboxenstal te huisvesten.’

Uniformiteit in koppel
In een van stroboxen loopt tussen de
zoogkoeien een langgerekte stier met
opvallend fijn beenwerk. Het is de uit
Frankrijk afkomstige Argenty (v. Meillard), die Blaauboer kocht met collega-

veehouder Ruilof van Putten uit Dirksland. Argenty won vorig jaar in Putten
een eerste prijs en staat op de stierenkaart van CR Delta.
‘Wanneer je aan iemand vertelt dat je

Fokken op fijn bee nwerk
Dirk Blaauboer: ‘We willen eenheid in de veestapel pro beren te fokken’

Veertig jaar charolaisstamboek
Op 6 juni 2008 bestaat het Nederlands Charolais
Stamboek veertig jaar. De stamboekleden vieren
dat op zaterdag 7 juni op het terrein van Gijs Gerritsen, Loosdorp 36 te Leerdam met een gezellige
dag, aangekleed met meegebrachte zoogstellen
(koe met kalf ). Deze zoogstellen staan in hokken
op het terrein ter bezichtiging en zullen aan het
eind van de middag door een Luxemburgse keurmeester besproken worden qua exterieur en fokwaarde.
Het programma loopt van 14.30 tot 17.00 uur.
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charolaiskoeien houdt, is vaak de eerste
reactie: “Dat is toch dat ras met dat grove beenwerk?” Het grove bot in de hak
hoort inderdaad bij het ras, maar toen
we in Frankrijk op een keuring het beenwerk van Argenty zagen, wisten we dat
hij de stier was waarmee we meer fijnheid in het beenwerk konden fokken.’
Dirk Blaauboer toont een van de oudste
Argentynazaten, de eenjarige stier Condor. Ook hij kreeg vorig jaar een eerste
plaats in Putten. ‘Je kunt zien dat Argenty het fijne beenwerk doorgeeft aan zijn
nageslacht; we hebben inmiddels al 21
kalveren van hem.’
Argenty heeft nu een jaar lang werk verricht in het koppel en hij volgde de stier
Romarin (v. Offenbach) op. Ook Romarin
kocht Blaauboer samen met Van Putten
in Frankrijk. ‘Romarin gaf lange, lichtbruine kalveren die gemakkelijk geboren werden, maar hij was geen pinkenstier.’ Annemieke vult aan: ‘Geboortegemak is een van de eigenschappen
die we erg belangrijk vinden. We houden er niet van om bij het afkalven verplicht aanwezig te moeten zijn. De charolaisdieren kalven zelf af, maar voor de
pinken moet je natuurlijk wel een stier
inzetten die geen kalveren van zestig tot
zeventig kilo geeft.’ Daarom wordt er op
een groot gedeelte van het jongvee ki
toegepast. Afgelopen jaar werden de pinkenstieren Pinay (v. Impair) en Novotel
(v. Hasting) ingezet.
Dirk Blaauboer is bestuurslid van de charolaisvereniging en lid van de fokkerijcommissie. In de fokkerijdoelstellingen
van het eigen bedrijf staat naast een
goed afkalfgemak ook ‘evenredigheid’
centraal. ‘We hebben al meer dan veertig jaar ervaring met fokkerij. Eerst met
melkkoeien en schapen en nu met cha-

rolais. Dan leer je naar dieren en hun
overerving te kijken. We willen eenheid
in de veestapel proberen te fokken, daar
heb je gemak van. Doordat we bij onze
start van diverse bedrijven dieren hebben gekocht, hebben we nu nog veel variatie in het koppel. Door selectie – ieder
jaar houden we tien vaarskalveren – en
door maar een beperkt aantal stieren te
gebruiken, krijg je steeds meer evenredigheid in de veestapel. We zijn al aardig
op weg dat te realiseren.’
Dirk Blaauboer legt uit dat hij daarom
niet zoekt naar extreme dieren. ‘Een
goede charolaiskoe moet alles bezitten:
goed beenwerk, voldoende melkproductie, ze moet makkelijk afkalven en als
kalf moet ze erin groeien. Dat hoeven
niet altijd de topkoeien op de keuring te
zijn.’ Blaauboer verduidelijkt nog even
‘het erin groeien’. ‘Ik zie graag dat de
kalveren makkelijk geboren worden en
dat ze vervolgens na een week niet meer
te herkennen zijn omdat ze zich zo sterk
ontwikkelen in de voor- en achterhand.’

Hoge gezondheidsstatus
Bij de start in 2004 was het niet gemakkelijk om goede fokdieren te vinden in
Nederland, waardoor er ook dieren werden gekocht in Duitsland en Frankrijk.
‘Ik wilde dieren met een goede gezondheidsstatus’, legt Dirk uit. ‘De verkoop
van dieren, zeker voor export, lukt beter
als je goede gezondheidscertificaten
kunt tonen. Wij zijn nu vrij van ibr, bvd
en lepto, al moesten we daarvoor in de
eerste jaren ook wel een aantal dieren
gedwongen afvoeren.’ Annemieke: ‘De
hoogste gezondheidsstatus vergt een investering, maar als de eisen worden aangescherpt, dan zijn we er klaar voor. Nu
vormen dierziekten voor ons ook geen
belemmering om deel te nemen aan
keuringen.’
Op dit moment wordt er nog gewerkt
aan de opbouw van de veestapel, maar
de meeste jonge vrouwelijke dieren gaan
weg voor de fokkerij. De gros van de
stierkalveren gaan als broutards weg
voor de mesterij. ‘Ik ben geen afmester,
dat ben ik nooit geweest. Dat is een vak
apart en met de huidige hoge voerprijzen en de lage vleesprijzen is het moeilijk om daar wat aan te verdienen.’
Jaap van der Knaap
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