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De kleine Limburgse ki-vereniging Samen groeide
uit tot gerespecteerd internationaal concern

Alpenrex bleek
geen eendagsvlieg
Het kostte dertig jaar geleden veel moeite zich een plaats te
verwerven in het veld van gevestigde ki-organisaties. Maar ‘de
kleine Limburgse ki-organisatie’ meldt intussen dat het de ‘tweede ki-vereniging in Nederland’ is – de toon is veranderd. En ook
internationaal gaat KI Samen meetellen.
tekst Reimer Strikwerda

D

ertig jaar. Het derde lustrum van KI
Samen op de negentiende januari
van dit jaar ging – evenals de eerdere –
geruisloos voorbij. Men had in het NoordLimburgse Grashoek belangrijker zaken
aan het hoofd. Toch was het een goed
moment om terug te blikken naar die
onrustige jaren, waarin er onvermoede
verschuivingen wenkten in het vredige
Nederlandse veeverbeteringslandschap.
Aan de versnippering en aan overlappende werkzaamheden diende een eind
te komen, zo luidde het bericht van minister Gerrit Braks vanuit Den Haag. Met
als ultieme maatregel het dichtdraaien
van de subsidiekraan.
Er verscheen rond 1981 een veelheid aan
commissies en werkgroepen, die hortend en stotend – en soms met een flinke
portie tegenzin – de contouren tekenden

van het nieuwe Nederlands Rundvee
Syndicaat NRS, dat op 1 januari 1984
werkelijkheid zou worden. Daarmee verdwenen in feite de meer dan een eeuw
oude stamboeken NRS en FRS van de
kaart. Ook de melkcontrole kwam onder
de hoede van directeur Ebele Talstra en
zijn nieuwe staf in het Veeteelthuis.

Professionalisering fokbeleid
Bij al die veranderingen bleven de kiverenigingen nog even buiten schot. Dat
betekende overigens niet dat het aan
ontwikkelingen ontbrak in die wereld.
Nadat de Friese dierenarts Jan Siebenga
in feite het startschot had gegeven voor
de kunstmatige inseminatie in Nederland, werden in totaal 160 verenigingen
opgericht (dat aantal werd bereikt in
1951). Al snel volgde de eerste fusie – in

Het eerste bestuur van KI Samen in 1981. Links secretaris
Theo Engelen, rechts voorzitter Antoon van Nieuwenhoven
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1981 waren er nog 46 verenigingen. De
ki streefde in die periode (niet zelden op
aanwijzing van de Wageningse hoogleraar Rommert Politiek) naar professionalisering. Die was hoognodig, omdat
grotere eenheden de mogelijkheid boden
eindelijk een modern fokbeleid – bijvoorbeeld met gebruik van diepvriessperma – uit te voeren.
Een van de grootste en meest vooruitstrevende ki-organisaties was die van
Zuidwest-Nederland, dat in Lexmond
een groot en modern station had gebouwd. De vooruitstrevende leiders, met
Hans Uwland als stimulator, maakten
vooral indruk toen ze in een vroeg stadium in de Verenigde Staten en Canada
vier stieren kochten. Ondanks protesten
uit de stamboekhoek werden de jonge
holsteinstieren beproefd en enkele jaren
later deden Bill, Superstar en Silver een
geslaagde aanval op de positie van de al
jaren kwakkelende populatie van het
ooit wereldberoemde Fries-Hollandse
vee.

Stamboek lag lang dwars
Een jaar of tien nadat de meeste Nederlandse ki-verenigingen met een zwartbontprogramma ‘door de bocht’ waren
en al of niet gezamenlijk een holsteinprogramma gingen uitvoeren, was er bij
de verenigingen met een roodbont-mrijprogramma nog nauwelijks sprake van
nieuwe initiatieven. De clubs in het oostelijke fokgebied oogstten het ene succes
na het andere met oogstrelende stieren
uit de Gustaaflijnen, terwijl men in het
zuiden inzette op wat minder mooie,
maar stevigere roodbonten.
Niet alleen de ki-verenigingen, ook het
stamboek NRS voelde er niets voor eenzelfde knieval voor de progressieve leden
te maken als bij de zwartbonten destijds.
Vooral directeur Wiebe de Boer verwoordde vaak de instelling van het stam-

Alpenrex, de roodbonte Rexzoon, die de jonge ki-vereniging Samen
definitief op de kaart zette

Dochters van Triosex toonden op de NRM 1992 aan een internationaal publiek Bas Engelen presenteerde in de nieuwe stierenstal de
de potentie van hun vader
succesvolle fokstier Skalsumer Jorryn vlak voor diens dood

boek: ‘Wie gaat kruisen met rode holsteinstieren, kan beter direct zwartbonte
koeien gaan melken.’
Toch was het tij niet helemaal te keren.
De grootste oppositie kwam van Jan
Goossens, de charismatische directeur
van KI Land van Cuijk in het Oost-Brabantse Beers, die sperma van roodbonte
holsteinstieren – vooral van Canadese
oorsprong – beschikbaar stelde voor de
leden. Hij vertelde met een kenmerkende glimlach het niet tot zijn taak te rekenen het mrij-ras, maar wel de boerenstand te redden. Op weg naar de instelling
van het melkquotum in 1984 slaagde hij
(meer dan hij zelf mogelijk aanvankelijk
besefte) in dat streven: de boeren in het
Land van Cuijk zagen dat hun koeien
met holsteinbloed geweldig in melkproductie stegen.
Veel andere ki-verenigingen hielden
hardnekkig vast aan het oude beleid en
gingen zelfs zo ver dat ze ingevoerd sperma van rode holsteinstieren dat was aangekocht door leden, niet in bewaring
wilden nemen.

Rex opende roodbontdeuren
Daar verscheen de jonge ki-vereniging
Samen in beeld. De Limburgse ondernemende boer Antoon van Nieuwenhoven
uit Ospel was in de eerste plaats veehandelaar. Hij had in de loop van de jaren
een mooi handelscircuit opgebouwd
rond de zuidelijke roodbonte mrij-dieren
in diverse landen. En daarbij putte hij
met graagte uit de veestapel van vader
Pierre van Nieuwenhoven in Ospel, die
beschikte over een productieve veestapel
met veel bloed van de ‘alternatieve’ stier
Mina 14’s Hein, bij de eigen ki-vereniging
nooit echt gewaardeerd.
De smaak van Van Nieuwenhoven kwam
helemaal overeen met die van de jonge
broers Theo en Bas Engelen uit Gras-

hoek, die ook niet meer geloofden in de
mrij-stieren van hun eigen ki-vereniging.
Ze bleven zich herinneren dat ze bij hun
vertrek werden opgescheept met een uittreedboete.
Juist toen Van Nieuwenhoven merkte
dat in het buitenland de belangstelling
voor Nederlands fokvee snel kromp, zag
hij op veel Duitse bedrijven de nieuwe
trend: er werd steeds vaker gebruikgemaakt van holsteinstieren. Daarbij deed
zich soms een (in stamboekkringen historisch) probleempje voor: wanneer uit
zwartbonte ouders een roodbont kalf
werd geboren, werd dat niet geregistreerd. In Nederland was dat al sinds jaren niet meer het geval: onder druk van
de eigenaars van Friese roodbonten waren de beide stamboeken al door de
bocht gegaan.
Vandaar de kansen: Antoon van Nieuwenhoven kon al die roodbonte ‘vondelingen’ in enkele Duitse stamboekgebieden aankopen. En ze kwamen massaal
aan de melk bij de broers Engelen, die
intussen al over een ruime ligboxenstal
beschikten. De resultaten van de jonge
roodbonten, die vooral in de stier Rex
hun vader kenden, waren opzienbarend
en na enkele jaren moesten de mrij-koeien het veld ruimen.

Provinciegrenzen als breekpunt
Met al die Rexdochters kwamen ook enige Rexzonen naar Nederland. Wat lag er
meer voor de hand dan een gezamenlijke
exploitatie met geestverwant Jan Goossens van Land van Cuijk, die juist op
zoek was naar ‘eigen’ roodbonte hf-stieren. Die zouden kunnen voldoen aan de
stijgende vraag naar sperma. Zo verhuisden vier zoons van Rex en een van Max
naar het (pas geopende nieuwe) ki-station van Beers.
Een mooie combinatie, maar de overige

Noord-Brabantse en Limburgse ki-verenigingen waren ‘not amused’. De
Brabantse zusterverenigingen stelden
‘Beers’ zelfs het ultimatum: de oude uitwisselingsregeling tussen de verenigingen zou op de tocht komen wanneer de
connectie met (de Limburgse) Van Nieuwenhoven niet werd afgebouwd. De nog
heilige provinciegrenzen werden hier
gretig gebruikt als breekpunt. De vereniging mocht de overeenkomst met de vijf
stieren uitdienen, maar geen nieuwe gemeenschappelijke stieren in exploitatie
nemen.
Vandaar het dilemma voor de ondernemende Limburgse boeren, die absoluut
geen heil zagen in een overeenkomst
met de Limburgse ki-bazen. Die lieten
zich trouwens ook bij diverse gelegenheid weinig enthousiast uit: ‘Wat de
Limburgse coöperatie in een kwart eeuw
heeft opgebouwd, laten we door de nieuwe vereniging niet afbreken.’

Revoluties in ki-land
Op de negentiende januari van 1981 was
KI Samen officieel opgericht, met in de
statuten als belangrijkste doelen ‘de
rundveestapel van de vereniging te verbeteren en de onvruchtbaarheid der
runderen te bestrijden’.
Min of meer voor de vorm kreeg de vereniging de coöperatieve opdruk, dat was
destijds nog noodzakelijk de ki-wereld.
Antoon van Nieuwenhoven werd (haast
vanzelfsprekend) voorzitter, Theo Engelen werd bestuurslid en Bas Engelen
werd commissaris. Enkele buren en
werknemers completeerden de vereniging. Was KI Samen daarmee geaccepteerd? Nee, want de ki-orders bepaalden
dat elke vereniging een eigen station
moest exploiteren.
Het duurde meer dan een jaar voor alle
problemen – die vooral in kaart werden
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De in 2006 gebouwde stierenstallen zijn bijzonder comfortabel. Bas Engelen:
‘Goed voor de stieren, voor ons en voor de veehouders’

gebracht door Koos van Leeuwen, de nog
jonge secretaris van de landelijke commissie voor toezicht op de ki in Nederland – waren opgelost. Gelukkig waren
wel alle inseminaties netjes geregistreerd, zodat die met terugwerkende
kracht vanaf de oprichting werden geaccepteerd. Daarvoor moest overigens wel
de huisadvocaat ingeschakeld worden –
het zou niet de laatste keer zijn.
Zo verscheen ‘de kleine Limburgse kivereniging’, zoals Van Nieuwenhoven
zich graag kenmerkend uitdrukte, in
1982 voor de eerste keer met officiële cijfers in het landelijke ki-verslag: met
1621 eerste inseminaties.

Tweedeling Utrecht
De ene revolutie daagde de volgende uit.
Sinds 1978 had diezelfde ki-commissie
bij hoge uitzondering aan Pieter ter Veer
uit Renkum toestemming verleend zijn
eigen koeien te insemineren. Maar die
had zich tijdens zijn stage in de Verenigde Staten dan ook de vaardigheid eigen
gemaakt. Zowel de bedrijven van Van
Nieuwenhoven als van Engelen vroegen
ook een vergunning aan, maar met name
de provinciale bestuurders zagen daar
niets in.
Ook hier moesten de ki-bazen al vrij snel
bakzeil halen: bij de eersten die bij de
deskundigen van de Gezondheidsdienst
voor Dieren en de ki-commissie op cursus kwamen, waren Theo Engelen en
Van Nieuwenhovens medewerker Sjaak
Dings.
De Limburgse vereniging bleef jarenlang
met afstand koploper op het gebied van
dhz-inseminatie, pas na de mkz-uitbraak
van 2001 gingen ook elders belangrijk
meer veehouders hun eigen koeien insemineren – de ooit tegenspartelende kiverenigingen organiseerden toen ook al
eigen cursussen.
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Mathilde 64, dochter van Ponsstar Shogun met als extra de
witrugtekening. Ze werd stiermoeder voor KI Samen

In april 1984 kwam KI Samen voor het
eerst echt in het nieuws. Toen verscheen
op de demonstratiedag van Land van
Cuijk in de manege van Wanroij een
groep van twintig dochters van de stier
Alpenrex, een van die in Duitsland gerekruteerde roodbonte Rexzonen. Er gingen al maanden geruchten dat hij zou
zorgen voor een nieuwe revolutie in
roodbontland; daarvoor was men bij Van
Nieuwenhoven aan het goede adres. De
vaarsdochters hadden dagproducties van
twintig liter, ongehoord in roodbontland. Maar vooral als uierspecialist was
hij veelbelovend, zo wilden de verhalen.
Duizenden mensen kwamen naar Wanroij, waar de dochters van Alpenrex niet
alleen langs de volgepropte tribunes
marcheerden, maar daarna buiten de
manege nog een rondje maakten voor al
die kijkers, die urenlang in de file hadden gestaan – een nieuw fenomeen in
het Brabantse land.
De jonge koeien overtuigden, de leden
van KI Land van Cuijk lieten al een kwart
van hun koeien insemineren met sperma van Alpenrex en ook KI Samen – die
de propaganda ter hand nam – werd
door de stier letterlijk op de kaart gezet.
Alpenrex was dan ook de centrale figuur
in de discussies die zich ontwikkelden in
Utrecht, waar nog altijd elf kleine kiclubs onder de papaplu van de provinciale bond functioneerden. De technische
zaken waren bij de veterinaire faculteit
in goede handen, maar het foktechnische beleid had traditionele trekken. Importeur Wijnand Pon stelde elk jaar enkele Canadese stieren ter beschikking,
maar daardoor miste men deelname aan
het succesvolle Amerikaanse aankoopprogramma met een stier als Tops. Vandaar het plan om te fuseren met Zuidwest-Nederland.
De Utrechtse strijd gaf een tweedeling te

zien: de ‘zwartbonte’ holsteinboeren –
onder aanvoering van Henk van Schip –
wilden een fusie, de ‘roodbontboeren’
vreesden ondergesneeuwd te worden in
het grote geheel. Maandenlang duurden
de verhitte discussies, waarin KI Samen
een steeds belangrijker rol ging spelen.
Antoon van Nieuwenhoven sprak op zijn
overtuigende manier de tegenstanders
van de fusie aan, hij beloofde hen inspraak in het beleid, maar ook de mogelijkheid een stier als Alpenrex tegen een
blijvend laag tarief te gebruiken. Bovendien: in haast mythische bewoordingen
schetste hij het aankoopbeleid van de
stieren. De ‘zwartbonte’ boeren haalden
hun schouders op, de ‘roodbonte’ boeren kregen volop vertrouwen in de ‘toekomststieren’, die – zo voorspelde Van
Nieuwenhoven – nog beter zouden zijn
dan Alpenrex.

Zwartbonte Victorie
Bij de Utrechtse fusiestrijd kon de nieuwbenoemde directeur Minne Veldman
praten wat hij wilde, de tegenstanders
overtuigde hij niet – die huiverden bij de
gedachte aan eenheden waarvan ze de
contouren niet meer konden beoordelen. Hetzelfde was enkele jaren later aan
de orde, toen in het zuiden van het land
aan eenzelfde constructie – allemaal
naar het Friese voorbeeld van 1980 –
werd gewerkt. Ook toen rook KI Samen
kansen, al dient gezegd dat de jonge directeur Guus Laeven na de voltooiing
van het zuidelijk verbond als eerste inzag dat KI Samen geen eendagsvlieg
meer was.
Toch kwamen er haperingen in de groei
van KI Samen, niet in de laatste plaats
omdat de inseminaties in de ‘nieuwe’ gebieden nauwelijks kostendekkend konden worden uitgevoerd. Maar ook gold
dat de ‘toekomststieren’ na Alpenrex ge-

middeld genomen konden concurreren
met de dure aankopen van de ‘gezamenlijke ki, maar dat individuele uitschieters uitbleven.
Het werd tijd voor nieuwe lijnen, zo besefte vooral Bas Engelen, die zich vrijwel
uitsluitend met de leiding van KI Samen
– dat in 1988 in de oude familieboerderij
bij Grashoek een stierenstation en laboratorium had ingericht – ging bemoeien,
sinds Antoon van Nieuwenhoven in 1990
afscheid had genomen.
En volgens het beproefde aankooppatroon kwamen de nieuwe gezichtsbepalende stieren: de zwartbonte Victorie
was de eerste. Hij zorgde op de NRM van
1988 bovendien voor de primeur – KI Samen zorgde met zijn dochtergroep voor
een optreden dat tot op de dag van vandaag respect oplevert. Want de presentatie van de dochters van fokstieren als
Triosex en zeker Skalsumer Jorryn en
Ponsstar Shogun liggen nog vers in het
geheugen – in de stierenlijsten vallen ze
op door hun veelzijdigheid en consistentie.

Internationaal stamvader
Bas Engelen – hij werd dit jaar 65 – is
sinds het jaar 2000, waarin de broers ook
het intussen groot gegroeide melkveebedrijf splitsten voor de volgende generatie, eigenaar-directeur van KI Samen.
‘Roodbont zit in onze genen’, zo mag hij
nog altijd graag vertellen. Vandaar de
voldoening dat opnieuw een zwartbonte
stier met de roodbontfactor de moderne
roodbontfokkerij nieuwe impulsen heeft
gegeven: Lightning. Weer zo’n langebaanrijder, waarvan de werkelijke waarde pas laat werd ontdekt door de ‘buiten-

Op de bres voor de boer
De geschiedenis van KI Samen is door
Reimer Strikwerda beschreven in het
boek ‘Op de bres voor de boer’, dat
begin januari 2012 zal worden gepresenteerd. Het boek geeft een beeld
van de grote veranderingen in de jaren sinds 1981 en de rol die daarin is
gespeeld door de mensen die aan het
roer stonden bij KI Samen.
Reimer Strikwerda: Op de bres voor de boer,
zoektocht naar het DNA van KI Samen
ISBN 978-94-6190-732-5, 216 pagina’s,
veel illustraties
Prijs: € 49,75
Bestellingen (levering half januari 2012):
ki@ki-samen.nl of telefoon (0031) (0)773586789

wereld’. Overigens geldt in dit verband
dat een flink deel van de achterban van
KI Samen niet deelneemt aan de officiële
melkcontrole en nog minder aan de bedrijfsinspectie, zodat jonge stieren lang
moeten wachten voor ze met nafokcijfers kunnen pronken. Dat heeft de invloed van diverse stieren – die vrij jong
moesten worden afgevoerd – nogal negatief beïnvloed.
Maar Lightning leefde lang en hij mocht
het nog meemaken dat de zes stieren,
die in 2010 met een dochtergroep op de
NRM mochten verschijnen allemaal zijn
nazaten waren: drie zoons en drie kleinzoons via hun moeder. Zo’n succesmoment bleef ook de Europese confrontatie
in Brussel van 1998, toen de roodbonte

Lightning, vooral invloedrijk als roodbonte stiervader

kampioene Francien 14 boordevol ‘Samen-genen’ bleek en daarnaast nog diverse dochters van Samen-stieren de
beste resultaten ooit voor Nederland
boekten.

Speler van formaat
De oude formule van de stierenselectie
– waarbij gedegen moederfamilies en de
belofte van de eigen toets van de jonge
fokstier de boventoon voeren – wordt bij
KI Samen in ere gehouden. Het praktisch
inzicht – vernuft noemen sommigen het
– van Bas Engelen heeft geleid tot een
bloeiend bedrijf, dat in Grashoek mogelijk de meest riante stierenstallen van
heel Europa heeft gebouwd. En wie had
in 1981 durven voorspellen dat in dit jubileumjaar meer dan 600.000 doses sperma werden verkocht?
Niet alleen in Nederland, meer dan de
helft van de omzet komt intussen uit het
buitenland. In landen als Tsjechië, Polen
en Nieuw-Zeeland zijn eigen organisaties
opgericht, maar ook in de Verenigde Staten en Canada prijken intussen fokstieren van KI Samen met – ook nog mooie
– verervingscijfers. Niet alle nieuwe verworvenheden in de veeverbetering worden in Grashoek omhelsd, maar dat betekent allerminst dat men er – intussen
gesteund door gedegen onderbouwing –
wars van vernieuwing is.
‘Ik sta bekend als eigenzinnig? Nou, blij
dat te horen. Dat is ook zo. Kwestie van
aard van het beestje en van een samenloop van omstandigheden’, zo vatte Bas
Engelen onlangs nog zijn instelling samen. Blijmoedig, bij z’n vijfenzestigste
verjaardag en na dertig jaar KI Samen. l

V E E T E E LT

N O V E MB E R

2

2011

65

