interview

‘Afzet gaat de
goede kant uit’
Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders bestaat
uit acht enthousiaste leden. De Zelfkazer ging bij ze langs. In dit
nummer stelt Theo de Vos zich aan u voor.
HENK TEN HAVE

kaas gemaakt. Eén dag in de week helpt
Theo’s schoonzus Petra in de kaasmakerij
en een halve dag per week werkt zijn zus
Bernadette mee. De vrouw van Theo,
Hannie, werkt niet op de boerderij; zij is
kindertherapeut en heeft een praktijk aan
huis. Hun vier zoons studeren.

I

n Lopik, op de grens van Utrecht en
Zuid-Holland, heeft Theo de Vos (50) in
maatschap met zijn broers Hans en Piet
een bedrijf met 120 melkkoeien, kaasmakerij, 85 zeugen en bijbehorende vleesvarkens.
In 1982 namen de broers de boerderij over
van hun ouders. “Toen werden hier al
honderd koeien gemolken”, vertelt Theo.
“Mijn vader was een vooruitstrevende man.
Hij zorgde voor een spectaculaire groei van
het bedrijf, bijvoorbeeld door land van
buren te kopen. Nadat mijn broers en ik de
boerderij hebben overgenomen, hebben we
nog weleens melk bijgekocht, maar het
bedrijf is niet meer zo hard gegroeid als
vóór 1982.”
Theo, Hans en Piet hebben de taken op de
boerderij in grote lijnen verdeeld: Hans
verzorgt de varkens en doet het veldwerk en
machineonderhoud, Piet zorgt voor de
koeien en Theo maakt de kaas en doet de
boekhouding en administratie. De broers
hebben de jongveeopfok uitbesteed aan een
zwager. “Het blijft dus in de familie”, aldus
Theo. De dieren komen als drachtige
vaarzen terug.
De melk van de 120 koeien wordt verwerkt
tot Boerenkazen van 5, 8 en 12 kg, alle met
kruiden. “We zijn een van de 35 leden van
De Producent in Gouda die kruidenkazen
levert”, aldus Theo. Jaarlijks wordt 100 ton
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Lijntje
Theo is zo’n twee jaar geleden via Piet van
Blokland in het bestuur van de Bond van
Boerderij-Zuivelbereiders terechtgekomen.
“Hij zat net als ik ook in het bestuur van De
Producent. Piets periode bij de bond zat
erop en ik werd toen gevraagd om zitting te
nemen in het bondsbestuur, zodat er een
lijntje tussen de bond en De Producent zou
blijven. Omgekeerd vind ik het belangrijk
om als bestuurder van De Producent (Theo
is momenteel voorzitter, red.) goed op de
hoogte te zijn van wat er zich afspeelt in de
sector. Daarnaast vind ik het contact met de
mensen erg leuk en het bestuurswerk is
goed voor de ontwikkeling van mezelf. Er
gaat wel veel tijd in zitten, maar ik kan het
werk op de boerderij vrij gemakkelijk door
laten gaan.”
Het eerste wat Theo opviel toen hij in het
bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders kwam, was dat de bond op heel
veel fronten actief is, zoals regelgeving,
promotie, contributie en De Zelfkazer. “Al
die dingen moet het bestuur zelf regelen.
Dat is best wel pittig. Bij elke vergadering
hebben we een volle agenda.”
Theo heeft een paar vaste taken: hij zit in
het KB-bestuur en in de werkgroep ‘Echte
Boerderijzuivel’.

Moeilijk jaar
De toekomst van de sector ziet Theo optimistisch tegemoet, maar 2009 was volgens hem
een moeilijk jaar en 2010 wordt dat mogelijk
ook. “De melkprijs is laag en daarmee ook de
prijs van Boerenkaas. Een groot aantal bedrijven heeft het lastig. Dat is sneu, maar het is
een kwestie van marktwerking.”
Theo is blij met de Europese subsidie die
de bond heeft binnen weten te slepen.
“De subsidie is een groot gebeuren en ik
hoop op een goed resultaat.” De afzet van
Boerenkaas gaat steeds beter, merkt Theo,
mede door het contact met de handel. Er is
regelmatig overleg tussen producenten en
handelaren en er worden afspraken gemaakt
over de promotie van Boerenkaas na de keuring Boerenkaas Cum Laude en in de Oktober
Boerenkaas-maand. “Dat vind ik positief. Het
gaat de goede kant uit”, aldus Theo.
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