B E D R I J F S R E P O RTA G E

Ricksma Taco Pietje,
de Zuid-Afrikaanse
kampioene, in werkpak

Boet Reinecke: ‘Goed fokvee brengt nog altijd geld op’

Roodbont fokken voor de
Zuid-Afrikaanse markt
wel markt voor. En het beste roodbontsperma haal je volgens fokker Boet Reinecke uit Nederland en Duitsland. Hij veroverde vorig
jaar op de nationale keuring het kampioenschap roodbont ook met
import uit de Hollandse polder, namelijk met Ricksma Taco Pietje.
tekst Gineke Mons

lechts een paar roodbonten lopen in
de veestapel, maar daarmee viel Boet
Reinecke (57) wel leuk in de prijzen op
de nationale keuring van Zuid-Afrika.
De kampioene oudere koeien was zijn
Faberdochter Grootmoed Rooies 2, en de
reservekampioene vaarzen was Ricksma
Bookman Juweel. Ook de beste roodbonte stier, eveneens een nakomeling van de
Canadese vererver Bookman, kwam van
zijn bedrijf.
Kampioene jonge koeien plus algemeen
kampioene was Tacodochter Ricksma
Taco Pietje, die Reinecke als embryo uit
Nederland haalde. ‘Ik had vijf embryo’s
van Taco uit Tulipdochter Huybens Piet-
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je 514, maar het leverde uiteindelijk
maar één vaarsje en één bulletje op’, vertelt hij. Deze volle broer van Pietje, Pinotage, staat op de kaart bij Taurus, ZuidAfrika’s grootste ki-organisatie.

Meer fokker dan melker
Boet Reinecke boert in Randfontein, ten
westen van Johannesburg. Het bedrijf
beslaat duizend hectare. Op driehonderd
hectare staat korrelmais voor de maismeelindustrie. Een stevige pap van maismeel is hét basisvoedsel voor zwarte
Zuid-Afrikanen en ook de meeste blanken eten graag ‘pap en vleis’. Dat tweede
onderdeel van de maaltijd levert Reinec-

Hittebestendig roodbont
De melkveehouder is 35 jaar geleden
min of meer vanuit het niets begonnen
met aangekochte koeien. ‘Ik houd vast
aan een goed type, prima uiers, goede
benen en klauwen en voldoende melk
met hoge gehalten.’ De koeien moeten
ook lang meegaan. De stierkeuze is even
eenvoudig als het fokdoel. Reinecke: ‘Ik
pak altijd de hoogste stieren uit de lijsten van Canada, Amerika, Duitsland en
Nederland.’
Momenteel scoort het hele koppel boven
22 maanden 86,09 punten voor totaal exterieur, waaronder twee excellente sco-

Goede roodbonte holsteins zijn schaars in Zuid-Afrika, maar er is

S

of je moet duizend koeien of meer hebben. Maar daar zou ik helemaal geen lol
in hebben. Ik houd veel te veel van fokkerij. En met de verkoop van hoogwaardig fokvee houd ik die tak goed in leven.’
Reinecke krijgt pakweg 3,10 rand per liter melk of 24 eurocent, maar er lijkt
een prijsverhoging in het verschiet richting 3,50 rand of 27 eurocent. ‘Hoewel
de inkomsten in de melkveesector ook
hier in Zuid-Afrika flink teruglopen,
brengt goed fokvee nog altijd z’n geld
op’, aldus Reinecke. Per jaar verkoopt hij
ongeveer dertig vaarzen, koeien en stieren aan particulieren en aan de ki. ‘Voor
een echte topvaars ontvang je omgerekend pakweg tweeduizend euro.’ Reinecke koopt ook mooie ontvangsters aan,
om ze na gedane arbeid weer te verkopen. Medio februari verkocht hij er op
een lokale fokveeveiling een paar voor
ongeveer 800 euro. ‘Je merkt wel dat de
markt wat zwakker is, vanwege de lage
melkprijs.’
Alle vaarskalfjes die worden geboren,
houdt Reinecke aan. Afgelopen jaar viel
het aandeel vaarsjes met veertig procent
een beetje tegen. Hij verdenkt ‘de Hollanders’, met hun gesekste sperma. ‘Jullie sturen zeker al het stierensperma
hiernaartoe’, grapt hij.

Ricksma Goldwyn Glenda, stiermoeder uit
koefamilie van Eastland Cash

res. De uierscore ligt met 86,2 punten
het hoogst. Een van de oogappels bij Reinecke is de fraaie Ricksma Goldwyn
Glenda, een 88 punten Goldwyndochter
uit de bekende Nederlandse koefamilie
van Eastland Cash. Goldwyn Glenda’s
moeder is als Spockembryo geïmporteerd en is een kleindochter van Boudewijndochter Molenvliet Glenda. Uit Goldwyn Glenda staan een Mr Burns- en een
Buckeyezoon bij Taurus.
De veestapel is overwegend zwartbont,
maar Reinecke wil het aandeel roodbont
van vijftien procent graag opvoeren. ‘Ik
heb roodbont altijd mooi gevonden,
maar goede roodbonte stieren zijn hier
heel schaars’, vertelt hij. ‘Roodbonten
zijn gewild omdat veel boeren het idee
hebben dat ze toch iets beter tegen de
hitte zijn bestand dan zwartbonten.
Vooral stieren worden veel gevraagd.’
Reinecke wil die markt graag bedienen.
Sperma bestelt hij bij voorkeur in Nederland en Duitsland. ‘Daar vind je de beste
roodbonte stieren.’
Momenteel insemineert hij voornamelijk met Classic en Taco. Taco Pietje is
inmiddels drachtig van Classic. Als vaars
is ze gespoeld met de Duitse stieren Kasimir en Lichtblick. Een Lichtblickstiertje
staat bij de ki. In mei bracht ze een
vaarsje van Mr Burns.
De Hollandse dame ziet er nog prima
uit. Pietje en haar collega’s lopen altijd
buiten; een koeienstal heeft Reinecke
niet. De enige stal die er is, is voor de
stieren en jonge kalfjes. De koeien verblijven jaarrond in hun speelweide. Weidegang is er niet bij in deze droge hoek
van Zuid-Afrika. Zelfs de korrelmais
staat op rijafstanden van 2,30 meter.
‘Meer planten op een hectare is niet
haalbaar vanwege droogte.’
Het melkvee loopt in drie groepen: vaarzen, verse koeien en oudmelkte koeien.
Niettemin krijgen ze allemaal exact hetzelfde gemengde rantsoen met 20 kilo
maiskuil, 15,8 kilo Supercow-brok (21

Boet Reinecke
Met kwalitatief hoogstaand roodbont-holsteinfokmateriaal vult Boet Reinecke een gat in de Zuid-Afrikaanse
markt. Hoewel de inkomsten uit melk ook daar teruglopen, levert goed fokvee nog altijd geld op.

Zuid-Afrika
Randfontein

Melkvee:
Jongvee:
Vleesvee:
Gem. productie:
Gem. exterieur:
Werknemers:

70 stuks
70 stuks
300 stuks
10.000 kg melk, 3,85%vet,
3,17% eiwit
86,09 punten
12

procent eiwit), 2,8 kilo katoenzaad, 2,2
kilo hooi van het langstengelig eragrostisgras, 1,4 kilo melassemeel en 1,3 kilo
maisstro. Dat mogen ze onbeperkt vreten. ‘Ach, de oudmelkte koeien vreten
gewoon een beetje minder’, zegt Reinecke nuchter.
Vanwege het spoelen is de tussenkalftijd
met 430 dagen wat langer. De melkproductie zit het hele jaar rond de 37 kilo
melk per koe per dag, ruim twee keer zo
hoog als het Zuid-Afrikaanse gemiddelde
van 15,2 liter. Volgens de melkcontrolecijfers lag de dagproductie in januari op
gemiddeld 36,9 kg, met 3,85% vet en
3,17% eiwit. ‘Daarmee ligt de jaarproductie gemiddeld boven de tienduizend
liter,’ aldus Reinecke, ‘en ik heb er ook
koeien tussen zitten die twaalf- tot veertienduizend liter geven.’ l

Mais staat op 2,30 meter rijenafstand vanwege droogte

ke ook: hij heeft een kudde van driehonderd bonsmaravleesrunderen. Die grazen hun kostje bij elkaar op 650 hectare
‘veld’, natuurlijk grasland op rotsachtige
ondergrond.
Op de laatste vijftig hectare staat snijmais, voorbehouden aan de derde tak, de
melkveehouderij. Reinecke melkt zeventig puike holsteins en is vooral een groot
fokkerijliefhebber. ‘Ik ben veel meer
fokker dan melker’, bekent hij glimlachend. ‘Alleen commercieel melken is in
onze situatie financieel niet interessant,
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