Young Breeders ver enigen zich
Voorzitter Rixt Landman: ’Iedereen kan van een ander wat leren’
Een veeteeltstudieclub speciaal voor jongeren, dat was het doel toen het HHH-bestuur met de Young Breeders begon. Een
gesprek met de gloednieuwe leiding over
de plannen waarmee ze jongeren enthousiast willen maken voor de fokkerij.
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euringen en alles wat daarbij komt kijken. Dit is
het kader waarbinnen het Young Breeders-bestuur zijn activiteiten zoekt. De vorig jaar opgerichte
club is een jongerenafdeling van de Holland Holstein
Herds (HHH). De opzet is circa tien keer per jaar op
landelijk niveau bijeenkomsten te organiseren voor
de jeugd tussen de dertien en dertig jaar die als bindende factor ’mooie koeien’ hebben. Na enkele initiatieven als de introductiedag bij Egbert van Puttenstein in Wezep en een informatieavond over
kalveropfok heeft het HHH-bestuur een apart bestuur voor de jonge fokkers in het leven geroepen.
’Ze geven het stokje voor de organisatie door aan ons
en wij moeten het nu niet laten vallen’, zegt Joran Oskam. Hij is een van de enthousiaste leden van het
nieuwe bestuur (zie kader). Het viertal nieuw aangestelde leiders richt zich bij het organiseren van activiteiten niet alleen op keuringen. Voorzitter Rixt
Landman: ’Bepaalde onderwerpen zoals veebeoordelen komen natuurlijk ieder jaar weer terug. Daarnaast willen we eigenlijk alle aspecten waar een keuringskoe tijdens haar leven mee te maken heeft
bespreken. Dat begint dus al bij het selecteren van
kalveren, maar ook de juiste voeding en huisvesting
spelen mee.’
Het Young Breeders-bestuur staat nog niet helemaal
los van de HHH-leiding. Bestuurslid Lammert Blikman noemt de huidige constructie gekscherend: ’Big
Brother is watching you’, maar de begeleiding wordt
wel als positief ervaren. Het penningmeesterschap
ligt nog bij het HHH-bestuur en vooral in het begin
zal veel kennis nog bij de ’oudere garde’ weggehaald
worden.

Grandprix, Blikman door zijn bedrijf de Möhoeve in
Ruurlo waar onder andere de Sonnifamilie haar wortels heeft. Dat kinderen van deze fokkers in het bestuur van de Young Breeders zitting hebben doet vermoeden dat de jeugdvereniging een soort eliteclub
is. Het bestuur ontkent dit eenstemmig. ’Onder de
ruim zeventig jongeren die zich inmiddels hebben
aangemeld zijn ook leden die niet uit een fokkerijnest komen, of zelfs niet van een boerenbedrijf afkomstig zijn’, vertelt Rixt. ’Het belangrijkste is dat iedereen van een ander wat kan leren.’
Het bestuur wil het verschil in ervaring zo goed mogelijk benutten. Tijdens het veebeoordelen in april
dit jaar bij Gerrit van ’t Hof in Oosterwolde (Gld.) werden de groepen bewust ingedeeld naar leeftijd. De
ouderen die meestal meer ervaring hebben konden
zo de jongeren goed begeleiden. ’Natuurlijk moet je
sommige jongeren extra stimuleren zodat ze hun
mening durven te vertellen. Als je maar genoeg vragen stelt: wat zie je, wat zou je willen zien, wat wil je
aan dit dier veranderen? Uiteindelijk geven ze dan
hun mening wel’, vertelt Nelleke Wiedijk.
Zowel bij Joran Oskam als bij Nelleke Wiedijk is de
liefhebberij voor keuringen juist niet met de paplepel ingegoten. Oskam: ’Je mag ook fouten maken bij
het veebeoordelen. Je moet niet bang zijn om af te
gaan, waarom zou de zoon van een topfokker meer
van keuren weten dan de zoon van de bakker?’
Het Young Breeders-bestuur wil nog meer aandacht
voor keuringen op landelijk niveau. Hier wordt een
voorbeeld genomen aan de Canadese wedstrijden
waarbij ook het keuringsklaar maken van koeien en
het voorbrengen beoordeeld worden. ’Het zou leuk
zijn als we over een paar jaar een internationale wedstrijd tussen bijvoorbeeld Nederland, België en
Duitsland kunnen houden. Elk land heeft zijn eigen
ideeën over fokkerij, op deze manier kun je de leden
daar ook kennis mee laten maken’, vertelt Blikman.
Voor de korte termijn is de belangrijkste competitie
gepland tijdens de HHH-show in Zwolle. In december
organiseert het HHH-bestuur daar een keuring waar
ook de Young Breeders met jongvee hun opwachting
maken. Deelnemers in Zwolle worden beoordeeld op
het keuringsklaar maken, de wijze van voorbrengen
en op wie het mooiste kalf heeft.
Als voorbereiding op de presentatie tijdens de HHHshow worden in Noord- en Zuid-Nederland cursussen

Geen eliteclub
De namen Landman en Blikman zijn in de fokkerijwereld niet onbekend: Auke Landman uit Oosthem
onder meer vanwege de door hem gefokte Himster
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Het Young Breedersbestuur bestaande uit:
(boven) Rixt Landman en Lammert Blikman,
(onder) Nelleke Wiedijk en Joran Oskam

Young Breeders-Bestuur
Voorzitter Rixt Landman (26) uit Woudsend. Rixt is
werkzaam voor CR Delta als IVP-coördinator op de locatie in Terwispel.
Secretaris Nelleke Wiedijk (21) uit Jorwerd. Zij werkt als
secretaresse voor Firma Schaap Vee-export. Is sinds kort
actief in de technische commissie van de Fokclub Federatie
Friesland. Voor informatie over de Young Breeders: 0610270780 of www.H-H-H.nl
Bestuurslid Joran Oskam (23) uit Kedichem. Joran werkt
op het bedrijf van zijn ouders. Samen melken ze tachtig
koeien in Zuid-Holland.
Bestuurslid Lammert Blikman (27) uit Ruurlo. In maatschap met zijn vader en broer melkt Lammert 90 koeien op
de Möhoeve. Lammert heeft naast het Young Breeders-bestuur ook zitting in de jongerenraad van Friesland Coberco Dairy Foods.

gehouden waar de leden leren hoe ze voor een keuring moeten prepareren. Elly Geverink, Erica Rijneveld en Albertine Racer-Palthe wenden hiervoor hun
ervaring met ’cowfitting’ aan om maximaal achttien
leden uit regio Noord en evenveel leden uit Zuid een
basis mee te geven. Voor jonge fokkers die door de beperkte inschrijving niet actief aan deze cursus mee
kunnen doen wordt waarschijnlijk nog een aparte
demonstratiedag georganiseerd.

Toekomstplannen
Bij het uitnodigen van gastsprekers is het verschil in
niveau door achtergrond en leeftijd een belangrijk
aandachtspunt. Een lezing moet zowel voor dertienals voor dertigjarigen begrijpelijk en interessant
zijn. Het idee bestaat om de basis van verschillende
fokkerijsystemen, zoals het aAa-systeem, uit te laten
leggen door vertegenwoordigers van fokkerijorganisaties. Op deze manier kunnen de leden kennismaken met de wijze waarop een paringskeuze tot stand
kan komen.
De persoonlijke keuze van de individuele bestuursleden voor een gastspreker loopt uiteen. In korte tijd
worden voorbeelden genoemd van Marijke Vos van
Groen Links tot een spreker van de leerstoelgroep
Fokkerij en Diergenetica in Wageningen. ’Ik denk
dat we als groep jongeren wel een voordeel hebben
bij het uitnodigen van sprekers. Mensen zullen eerder tijd voor ons vrij willen maken en we hebben
meer vrijheid om bepaalde vragen te stellen’, zegt Joran.
Ideeën heeft het bestuur genoeg en het gaat ervan uit
dat de jonge fokkers ook zelf met voorstellen komen.
Lammert: ’We zijn nog maar net begonnen. Als we
een jaar bezig zijn moeten we maar eens kijken hoe
het gaat.’ Waarop Joran hem aanvult: ’Dan kunnen
we gaan bijsturen als het nodig is.’
Christel van Raay
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