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Theo Bens
Langenboom
veehandelaar
44
kennis van vee en inzicht in handel
de kick van verdienen aan handel
papierwerk en administratie

‘De veehandel vergrijst
de laatste jaren behoorlijk’

Geboren voor
de handel
tekst Florus Pellikaan

‘V

eehandelaar is een typisch beroep dat van vader op zoon
overgaat. Zonder klantenkring kun je niet zomaar starten. Bovendien is het echt oog hebben voor kwaliteit van vee
moeilijk te leren. Ik ben van kinds af aan met mijn vader mee
de boer op gegaan en handel heeft altijd mijn interesse gehad.
Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen en ben geboren voor de handel. Het is de kick van het aankomen bij een
boer om daar vervolgens wat te verdienen aan handel.’
‘Handelen leer je eigenlijk alleen op de markt. Als jong broekje
proberen oudere handelaren je uit en stoot je een paar keer je
kop, maar dat is wel de manier om het te leren. Dat er nu geen
markten meer zijn, vind ik jammer, maar niet heel erg. De
veterinaire risico’s zijn groot en omdat ik zelf een kalveropvangcentrum heb, is het er voor mij niet slechter op geworden.’
‘In de veehandel is enorm veel veranderd in de inmiddels ruim
25 jaar dat ik erin actief ben. Toen ik zestien was en bij mijn
vader in dienst kwam, kochten en verkochten we alle kalveren
nog echt op de boerderij en rekenden we alles contant af. We
rekenen nu commissie en bijna alle betalingen vinden per
bank plaats. Ongeveer tachtig procent van de boeren geeft de
kalveren en koeien nu mee aan de handelaar. Boeren hebben
geen tijd meer om de hele maandagmorgen te doen over het zo
duur mogelijk verkopen van een kalf.’
‘De veehandel vergrijst de laatste jaren behoorlijk. Dat komt
omdat iedere veehandelaar doorgaat tot hij erbij neervalt en
dat maakt het voor jonge handelaren moeilijk om te starten.
Bovendien is de kost verdienen met veehandel tegenwoordig
lastig. Vroeger had een handelaar bij een marge van twintig
gulden en een omzet van twintig kalveren met vierhonderd
gulden per week een goede boterham. In de afgelopen jaren
zijn de kosten flink gestegen, maar het commissiegeld niet.
Voor een goede boterham moet een handelaar iedere week ongeveer honderd stuks vee verhandelen. Veel collega’s doen er
daarom wat anders bij, bijvoorbeeld kalveren mesten.’
‘Het beroep is ook voor mij breder geworden, maar het leukste
vind ik nog altijd op maandagmorgen met de kar de boer op.
Het minst leuk is de grote hoeveelheid papierwerk. Ik zit gemiddeld wel anderhalve dag per week op kantoor, waarna ik
het hoog tijd vind om weer de baan op te gaan.’ l
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