serie KI stations: Steenwijk e.o. Steenwijk
1949-’50

1970

1984

1986

1993

1996

1998

KI Overijssel
334.612
1e ins.

KI Oost
677.373 1e ins.

Zuid-Oost
Genetics
857.743
1e ins.

Holland Genetics
1.711.327
1e ins.

CR Delta
1.525.986
1e ins.

Blokzijl en omstreken (‘49)
1314 dr. koeien
Steenwijk en omstr.
22.471 1e ins.
Steenwijk en omgeving (‘50)
4108 dr. koeien

Op vele fronten vormde Steenwijk een stabiele factor, zeker
ook in het keuringscircuit thuis en in Ommen. Maar toch,
toen bleek dat lang niet alle kampioensstieren echte fokstieren waren, wendde men de steven in een nieuwe richting.

legde voor het nieuwe station aan de Tukseweg in
Steenwijk. Helaas overleed hij kort daarna – de gerespecteerde pionier werd geëerd toen de stal in oktober
door commissaris van de Koningin in Overijssel, jonkheer Johannes van der Schueren, werd geopend: Anema’s naam stond aan de gevel.
Zeker toen de leden van de befaamde stierenvereni-

KI-reputaties: Pieter Scheer
Kort nadat hij in Friesland was benoemd als – de laatste – rijksveeteeltconsulent trad Pieter Scheer aan als secretaris van de KI-bond. Gezamenlijke
inzet van fokstieren en stiervaders, maar vooral de fusie van de verenigingen en de bouw van het station in Giekerk betekenden onder zijn leiding de
doorbraak. De introductie van de Holsteinstieren ging niet van een leien
dakje in de basis van de FH-fokkerij. Als eerste directeur van het nieuwe FRS
in 1980 en naderhand van KI NoordWest stond hij – vooruitstrevend en
kritisch – aan de wieg van een modern nationaal KI-beleid.

Werf in Oudebildtzijl zelfs getooid met het kampioenslint. Helaas, beide stieren stelden zeker als productievererver teleur.
Veel meer genoegen beleefde men met de aankoop begin 1953 van twee jaarlingen in de stal van Auke Talsma in Hallum: driekwartbroers van vader
Anna’s Adema uit productieve dochters van Adema Wytsturt. Beide stieren,
Wytsturt Anna’s Adema 1 en 2, werden bekende verschijningen in Ommen,
maar dat gold nog sterker voor hun dochters, die bovendien prima produ-

Weldoordachte stabiliteit
De Ir. R. G. Anema-stal vormde de basis van een eensgezinde fokkerijorganisatie

B

egin 1975 bestond de KI-vereniging van Steenwijk een kwarteeuw en bij
die gelegenheid werden maar liefst vijf functionarissen gehuldigd. De
drie inseminatoren van het eerste uur waren nog allemaal in dienst. Onder
hen was Lammert Klaassens – wegens zijn ervaring bij de KI van Boijl – destijds
hoofdinseminator geworden, hij zou het blijven zolang KI Steenwijk bestond.
Er waren nog meer jubilarissen. Secretaris Aaldert Eleveld uit Eesveen toonde
zich ook hier een gerespecteerd bestuurder. Zeker niet geringer was de inbreng van Albert Oosterveld uit Wapserveen, de voorzitter van de aankoopcommissie en adviseur van het bestuur sinds de oprichting op 9 januari 1950,
toen hij op het bedrijf ruimte maakte voor de eerste verenigingsstieren.
De leden van de landbouwcoöperatie van Steenwijkerwold konden toetreden, zodat niet alleen boeren uit de ‘kop’ van Overijssel, maar ook uit Drenthe
en Friesland lid werden. De ‘buitengebieden’ leverden ook hun bestuursleden, zo adviseerden de beide mannen, die de werkelijke stoot tot de oprichting gaven. Dat was in de eerste plaats Jan Groeneveld, het hoofd van de landbouwschool, die gold als ‘de vader van de plaatselijke boeren.’ Hij kreeg veel
steun van veeteeltconsulent Reinder Anema, die begin 1951 de eerste steen

ging van Wapserveen zich aansloten bij de KI groeide
het aantal leden snel. Bovendien: ze voelden zich zeer
betrokken bij de vereniging. In het voorjaar scoorden
de stieren vaak prima op de keuring in Ommen en al
snel kwamen ook de dochtergroepen – geselecteerd
op het veld achter het station – tot mooie resultaten.
Ten slotte vormde de jaarlijkse fokveedag in de eerste
week van oktober met vaak meer dan 500 dieren het
imponerende slot van het nationale keuringsseizoen.

ceerden. Beide stieren werden dan ook preferent verklaard: een uniek succes.
Uit de Friese topbedrijven in Hartwerd en Jelsum werd ook geregeld geput.
Adema 475 uit stal Knol – wiens vader Nette 82 ook nog even in Steenwijk actief was – kon gelden als een van de weinige succesnummers. Hij kreeg vooral
naam als verwekker van de nationaal kampioene van 1964, Janna 324 uit stal
Oosterveld in Wapserveen. Als min of meer afsluitende aankoop in Friesland
gold Schroorsma Nienke’s Keimpe, die bij zijn fokker Sieds Siebe Boelstra in
Vrouwenparochie veelbelovend debuteerde, maar als Boel maakte hij zijn belofte in KI-verband niet waar.

Keuringsliefde

Breder zicht

Waren al die succesvolle showstieren ideale koeienfokkers? Nee, maar Steenwijk timmerde wel aan de
weg, ook nationaal. Al in 1954 werd met Jongema 37
uit de stal van Hans Hettinga in Arum de nationale reservekampioen geleverd en tien jaar later werd de
Adema 469-zoon Koert uit stal Pieter Ytzens van der

Ook KI Steenwijk week uit naar Noord-Holland, waar in stal Piet (P.N.M.) Bakker te Hoogkarspel Jonicaan 156 werd aangekocht. De zoon van Pan 50 bleek
vooral een geweldige gehaltevererver. In populariteit – ook elders – moest hij
het afleggen tegen Randhoeve’s Agamemnon uit stal Jan Ruiter in Baarsdorpermeer. De zoon van Blitsaerd Keimpe kwam tot een levenstotaal van meer
dan 60.000 eerste inseminaties.

Vooral na aandrang van de leden van de progressieve
fokkersclub uit Giethoorn oriënteerde de aankoopcommissie zich al vroeg op het Holsteinveld. In 1981
werd in Duitsland de stier Sleepy Hollow Judge Kennedy ontdekt. Als Monitos werd hij een breed aanvaarde
HF-pionier vanwege zijn gedegen nafokbeeld.
Van Monitos werd vanuit Osnabrück sperma ingereden, de ‘eigen’ stieren hadden al enkele malen een royaler behuizing achter de karakteristieke voorgevel gekregen. In 1970 was ook de KI van Blokzijl richting
Steenwijk gekomen. Na de succesvolle exploitatie van
Adema 469 – samen met KI Emmeloord – bleek met
5000 eerste inseminaties het plafond bereikt. Nieuwe
samenwerkingsvormen kwamen in zicht toen de
wachtstieren gezamenlijk werden onderbracht in
Emmeloord. Toen KI Overijssel (voor zwartbont) de
provinciale fusie betekende, kon bedrijfsleider Lammert Klaassens na meer dan 33 jaar afscheid nemen,
ook van de woning aan de Tukseweg. Het gebouwencomplex werd gekocht door de gemeente Steenwijk,
die er een stadswerf vestigde en onderdak verleende
aan paardenliefhebbers. De stierenweide werd verkocht aan Dijka BV, die daar een deel van de productie
van kunststof leidingen kan opslaan.
Reimer Strikwerda
Boven: Wytsturt Anna’s Adema 1
Onder: Randhoeve’s Agamemnon

Rechts: de gemeentewerf in 2005
Onder: de Ir. R. G. Anema-stal in 1952
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