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Na een actieve carrière van meer dan dertig jaar neemt Mathieu
Meers de komende zomer definitief afscheid van de internationale fokkerijwereld. De Europese fokkerij uniformeren was in
eerste instantie zijn belangrijkste taak.
tekst Annelies Debergh

Mathieu Meers: ‘EK Brussel 1996 als mooiste moment’

Fokkerij in harmonie
A

lle activiteiten van rundveeselectie
in België groeperen en coördineren,
dat was de taak die Mathieu Meers (62)
meekreeg toen hij in 1972 als pas afgestudeerde landbouwingenieur aan de
slag ging als secretaris van de nationale
rundveeteeltvereniging (NRV). Ook werd

Meers tot secretaris van het Belgisch holsteinstamboek benoemd. ‘Op nationaal
vlak werkten we samen met vijf stamboeken uit negen provincies’, vertelt
Meers. ‘Toen was van VRV en AWE nog
geen sprake.’
Tot het takenpakket van Mathieu Meers

Mathieu Meers: ‘Hopen op EK in Cremona in 2010’

behoorden ook de organisatie van de nationale prijskamp in Brussel en de productie van het fokkerijblad ‘De Belgische
veefokkerij’ in de drie landstalen.

Navelstreng melkveefokkerij
Vanaf 1993 kwam daar nog een opdracht
bij. Op dat moment werd Mathieu Meers
als secretaris-generaal van de European
Holstein Friesian Confederation EHFC
aangesteld. ‘Parallel met andere Europese landen was begin jaren zeventig ook
in België de holsteinisatie gestart. In de
loop der jaren had elk land zijn eigen
normen voor de fokkerij opgesteld. Ons
doel was om de fokkerij op Europees niveau te harmoniseren.’
Een uniforme manier voor het uitdrukken van pedigree-informatie, het afstemmen van productiekengetallen zoals
melklijsten en exterieurbeoordelingen;
het zijn voorbeelden van realisaties van
het Europese samenwerkingsverband.
Meers kroont de organisatie van de Europese prijskamp tot het favoriete onderdeel in zijn takenpakket. Mijmerend: ‘In
1996 vond de eerste Europese show in
Brussel plaats. Het was de eerste grote
Europese ontmoeting tussen grote fokkerijcentra als Nederland, Frankrijk en
Duitsland. Daar was voor het eerst zichtbaar hoe belangrijk het was om de verschillende beoordelingsvormen op elkaar af te stemmen.’
Meers is resoluut: ‘De uitslagen speelden
voor mij geen rol. Het ging mij om alles
rond de show: het clippen van de koeien,
de interesse van de jeugd, de eenvormige
jurering, de ontmoetingen tussen fokkers uit diverse hoeken van Europa en
noem maar op.’ Brussel was in die dagen
de navelstreng van de internationale
melkveefokkerij.
Tot nog toe vond de Europese confrontatie van koeien vijf keer plaats: vier keer
in Brussel en één keer in Duitsland. ‘Van-

wege de sanitaire aspecten,
ofwel het gebrek aan een ibrprogramma, trok het EK weg
uit Brussel.’
Ook de verplichtingen rond
quarantaineperiodes
en
transportbepalingen bemoeilijken de kansen voor een Europese show. ‘Door de jaren
heen zijn het altijd de sanitaire voorwaarden geweest
die de prijskampen belemmerden. Eerst ging het om
brucellose en leukose, daarna
was er bse en mkz, later ging
het weer om ibr en bvd en intussen verhindert blauwtong
het doorgaan van een nieuwe
Europese prijskamp.’

Theo Warmerdam,
melkveehouder
te Warmond:

laat je het beleid niet vertroebelen door emoties.’ (NO)

‘In de tijd dat mijn overgrootvader met blaarkoppen begon, waren de bevindingen al
dat er uit melk van blaarkoppen meer kaas kwam dan uit
melk van andere koeien.’ (LD)

Ben Barkema,
melkveehouder te Lelystad:

Nieuw concept EK

Harm Albring,
melkveehouder
te Drouwenermond:

Vanaf 1998 nam Meers ook
het secretariaat van de wereldholsteinfederatie waar tot oktober 2008. In 2002 maakte de
regionalisering van de landbouwpolitiek in België een
einde aan de nationale fokkerijstructuren. Meers noemt
het een van de zwartste momenten in zijn carrière. ‘Ook
het nationaal stamboek en de
nationale veeteeltvereniging
werden op dat moment opgesplitst. Het speelterrein werd
verkleind tot Vlaams en Waals
niveau en alle bevoegdheden
werden doorgeschoven naar
VRV en AWE. Ik heb het opdoeken van de nationale fokkerijstructuren altijd een verlies gevonden.’
De activiteiten op Europees
vlak in het EHFC lopen voor
Meers nog tot de zomer door.
En er is nog werk aan de winkel. Om een ontmoeting van
koeien uit diverse Europese
landen te vergroten, schaaft
de organisatie inmiddels aan
het concept van de prijskamp.
‘Zo is de vraag van kleine landen een grotere soepelheid te
hanteren voor het inschrijven
van dieren’, geeft Meers een
van de actiepunten weer. ‘We
evolueren stilaan naar een
tussenformule met meer vrijheid bij inschrijvingen, maar
blijven daarbij even streng op
sanitair vlak. Hopen maar dat
het in Cremona in 2010 wel
lukt om een Europese show
te organiseren.’ l

Gerard Griffioen,
directeur Agis:
‘Als koeien tochtig zijn staan
hun oren meer omhoog.’ (dV)

‘Een driewegkruising vind ik
niks. Je krijgt een rommeltje in
de stal. Ik geloof er niet in, heterosis zit vooral in de eerste kruising.’ (Vp)

Anton Stokman,
melkveehouder te Koudum:

‘Kruisen is mooi voor de kleur
in het hok, maar als je binnen
de hf-fokkerij een duidelijke
doelstelling voor ogen hebt en
niet achter elke nieuwe trend
aanloopt, zijn er zat mogelijkheden binnen het holsteinras.’
(Vp)

‘Onze koeien kunnen straks het
zwembad in, langs massageborstels, in de ligbox op een gedempt waterbed; waar ze maar
zin in hebben. In de donkere
wintermaanden krijgen ze extra
licht en zes weken per jaar mogen ze met vakantie in het natuurgebied verderop.’ (NRC)

Ron de Nijs,
melkveehouder
te Wieringerwerf:
‘Driemaal daags melken is vol te
houden als je geen andere hobby’s hebt.’ (MM)

Hans de Bie,
sectormanager veehouderij
Rabobank:
‘Het is belangrijk te denken
over een langere termijn. Boeren die mede dankzij goede
prijzen eerst grote plannen
hadden en die nu vanwege de
kredietcrisis in de ijskast zetten? Wel, is de langetermijnvisie nu opeens anders dan zes
maanden geleden?’ (AgD)

Johannes Lolkama,
schaatspublicist:
‘Tot in de jaren zestig gold
voor de Elfstedentocht: je molk
de koeien, ging op de fiets
naar Leeuwarden om te
schaatsen en daarna ging je de
koeien weer melken. Dat deed
je gewoon. Daar had verder
niemand het over.’ (dV)

Huub Peek,
paringsadviseur:
‘Neem je bij de stieren reële
onder- of bovengrenzen, dan
zie je dat na een paar generaties. Dan fok je op feiten en

Ivo de Wijs,
auteur en dichter:
‘In de natuur raak je niet uitgeleerd. Het is een rare tik, maar
als ik een paar koeien in de wei
zie, wil ik weten wat voor ras
het is. Louter genieten van zo’n
plaatje is voor mij niet genoeg.
Ik wil weten wat ik zie.’ (Bl)

Cees Hartmans,
directeur Alta:
‘Wij vinden het belangrijk dat
een veehouder voor een stier
kiest die bij zijn veestapel past.
Dit verschilt per bedrijf. Een nationale index werkt niet. Trouwens, vraag het maar eens aan
een veehouder. Hoewel ze op
basis van nvi kopen, weet vrijwel niemand wat er in de index
zit.’ (AgD)

Bas Engelen,
directeur KI Samen:
‘Als je geen toppers binnen de
familie vindt, dan kun je die koe
maar beter laten lopen. Een
goede koe mag geen toevalstreffer zijn. Er moet een sterke
genetische basis zijn. Je wilt zien
dat er een sterk stempel op gedrukt is. De praktijk moet bevestigen wat je genetisch wilt
zien.’ (LT)

Roel Veerkamp,
onderzoeker ASG:
‘Een jaar of tien geleden werd
nog gesproken over koeien die
topsporters waren en die veel
zorgzame aandacht van de
melkveehouder nodig hadden.
Die hoeveelheid aandacht kan
niet meer worden gegeven.
Daar hebben we de tijd en het
geld niet meer voor. Dit betekent niet dat we terug moeten
naar een situatie zoals dieren in
het wild leefden, maar we moeten onze holsteins aanpassen
aan het bedrijf van de toekomst.’ (AgD)

Anton Stokman:
‘Zodra je de staldeuren openzet,
vliegen de dieren eruit, met de
staarten omhoog – een prachtig
gezicht natuurlijk. Maar dat
duurt een uurtje en dan is de
helft alweer binnen. Uiteindelijk
zijn ze een kwart van de tijd buiten, ruim voldoende voor een
frisse neus.’ (NRC)

Johnny Zuidveld,
melkveehouder
te Garrelsweer:
‘De blaarkop is een koe die zich
niet helemaal uitkleedt.’ (NO)

Bronnen: Agrarisch Dagblad (AgD), Leidsch Dagblad (LD), de Volkskrant (dV), Nieuwe Oogst (NO), Veldpost (Vp),
Buitenleven (Bl), Landbouw&Techniek (LT), Melkvee Magazine (MM), NRC Handelsblad (NRC)
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