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Edwin Kriek: ‘Het gaat in de fokkerij niet alleen om
het individuele niveau van vader en moeder’

Edwin Kriek en Lenny Noordermeer
Het fokdoel van de jonge
fokkersEdwinKriekenLenny
Oudenhoorn
Noordermeerisomcharolais
te fokken zoals het ras hoort
te zijn. ‘En dat is met grof
beenwerk’
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okkerijkenners associeerden de stalnaam North Lake Farms tot voor kort
alleen met succesvolle holsteinfokkerij.
Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam
daar echter geleidelijk verandering in.
Edwin Kriek (28) nam de passie voor charolaiskoeien mee naar het ouderlijk bedrijf van partner Lenny Noordermeer (30)
in Oudenhoorn. ‘Vanaf mijn vijfde jaar
heb ik bij Ruilof van Putten in Dirksland
op de boerderij gelopen. Ik heb veel geholpen bij deelname aan keuringen en
ik ben vaak mee naar Frankrijk geweest
om daar grote charolaiskeuringen en bedrijven te bezoeken’, verklaart Kriek zijn
liefde voor het ras. ‘Lenny en ik hebben
daardoor anderhalf jaar geleden samen
besloten twee drachtige koeien en twee
kalveren bij Van Putten te kopen.’
Met een diep doordachte fokkerijstrategie en gevoel voor combinaties staat
North Lake Farms aan het begin van een
nieuwe fokkerijcarrière binnen een ander ras.

Vier maanden en 87 punten
‘Het charolaisras spreekt me natuurlijk
aan omdat ik ermee opgegroeid ben.
Maar los daarvan hebben charolais duidelijk positieve punten in het karakter,
de robuustheid en de soberheid van houden’, vertelt Edwin Kriek. ‘Het grote nadeel van sommige vleesrassen is het onbetrouwbare karakter en daar heb ik een
hekel aan. Charolais zijn daarentegen
rustig en goed in de omgang. Om ervoor
te zorgen dat ze handmak worden, zetten we kalfjes als ze een paar weken oud
zijn al af en toe een uurtje aan het halster vast. Daarnaast nemen we geen on-
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Vasthouden aan
raskenmerken
Anderhalf jaar geleden schreef het charolaisstamboek North
Lake Farms uit Oudenhoorn in als nieuw lid. Ruim een jaar
later werd hun vier maanden oude Dreamcatcher in Putten
de nieuwbakken reservekampioen bij de jonge stieren.
tekst Florus Pellikaan

getrainde koeien mee naar de keuring.’
Edwin verwijst met deze stellingname
naar de eerste keuring waaraan ze deelnamen: de nationale charolaiskeuring
2008 in Putten. ‘We waren toen ruim
een jaar lid van het charolaisstamboek
en haalden gelijk de reservetitel jonge
stieren met Dreamcatcher.’ De Boubatzoon zorgde al voor de keuring voor roeDreamcatcher (v. Boubat),
reservekampioen jonge
stieren Putten 2008

ring onder de charolaisfokkers. ‘De Franse inspecteur die de dieren in de week
voor de show inschreef, vond hem echt
wat aparts. Dreamcatcher was nog geen
vier maanden oud en kreeg al 87 punten
totaal. Het was toch wel een jaar of wat
geleden dat zo’n jong stierkalf zoveel
punten had gekregen. Ruilof van Putten
werd daardoor voor de keuring al gebeld

Tineke (v. Olgado) en haar zes weken oude en zelfgefokte dochter Division (v. Utrillo BP)

of hij Boubat wilde verkopen, maar die
was inmiddels geslacht. Tijdens de keuring moest Dreamcatcher opnieuw gewogen worden omdat de jury de 230 kilo
op zijn jonge leeftijd niet geloofde’, glimlacht Kriek. Overigens komt de combinatie achter Dreamcatcher op het conto
van Ruilof van Putten, omdat hij geboren is uit een van de aangekochte drachtige koeien.

Rietjes van 125 euro
In de stal showt Edwin Kriek met minstens zoveel trots het eerste eigengefokte
en zes weken oude vaarskalf Division.
‘Ze lijkt op dit moment met haar ruime
ontwikkeling en forse bespiering een
mooie stap vooruit ten opzichte van
moeder Tineke. Division is een dochter
van de Franse stier Utrillo BP. Ik heb
deze stier in Frankrijk gezien en hij
stond me direct aan. Ik heb er alleen niet
meteen sperma van gekocht omdat ik er
eerst een koe voor wilde zoeken. Dat is
overigens de volgorde die ik altijd hanteer. Het gaat in de fokkerij namelijk om
de combinaties en niet alleen om het individuele niveau van vader en moeder’,
stelt Kriek. ‘Er zijn mensen die Franse
embryo’s voor 2000 euro kopen uit een
combinatie tussen een topkoe en een actuele hoge stier. Maar niemand kan hier
vandaan zien of het een goede combinatie is. Daarom hebben wij ervoor geko-

zen een paar dieren te kopen en daaruit
proberen we steeds betere nakomelingen te fokken.’
‘We kopen veelal sperma uit Frankrijk.
Hierbij kijken we niet op een tientje omdat je eerst moet investeren om een goede basis in de veestapel te fokken en om
van daaruit verder te gaan. Utrillo BP
kostte vorig jaar 65 euro, maar we hebben ook rietjes gekocht van Relief à 125
euro.’
Ondanks het sobere karakter van de charolais is de verzorging bij Kriek beslist
niet sober. ‘Dat kunnen wij niet over ons
hart verkrijgen. De koeien krijgen hier
kuilgras, brok, mineralen en twee keer
per dag mais. De kalveren voeren we
daarnaast geweekte pulp en muesli.
Hiermee leren we ze al op jonge leeftijd
goed te vreten.’

Hobbymatig blijven
Zijn fokdoel heeft Edwin Kriek helder
voor ogen. ‘We streven naar een ruim
ontwikkeld, robuust en grof dier dat van
voor tot achter balkvormig is en een
sterke bovenlijn en goede bespiering
heeft. We zijn veel in Frankrijk geweest
en hebben daar gezien hoe het ras moet
zijn. Mijn doel is om een geblokte charolais te fokken zoals het ras is en hoort te
zijn en dat is met grof beenwerk. Een
charolais is namelijk niet snel te groot
en heeft niet snel te veel bespiering,

maar dat moet wel allemaal duurzaam
gedragen worden door sterk beenwerk.
In Nederland wordt meer richting fijn
beenwerk gefokt om de charolaismesterij levensvatbaar te houden. De afzetmarkt zit namelijk niet op broutards
met enorme pijpen te wachten. Daardoor snap ik wel dat commerciële veehouders richting fijnere dieren fokken,
maar het ras is gewoon niet zo. Wij willen vanuit de liefhebberij daarom vasthouden aan de raskenmerken. In Frankrijk zie je ook echt geen dier met fijn
beenwerk kampioen worden.’
Edwin Kriek had lang de droom om ooit
nog eens een commercieel vleesveebedrijf op te starten. ‘Maar als je heel eerlijk bent, zijn de kansen voor een goede
boterham natuurlijk niet zo groot. Zoals
wij nu fokken kost het gewoon geld en
omdat het een hobby is, mag dat in de
beginjaren ook. Als professioneel vleesveehouder kan dat echter niet en moet
je er een heel andere bedrijfsfilosofie op
na houden.’
Op de vraag waar North Lake Farms wat
betreft de fokkerij over tien jaar staat,
antwoordt Kriek: ‘We hopen dan met
vijftien tot twintig dieren hobbymatig
wat in de charolaisfokkerij te kunnen
betekenen en af en toe eens een koe te
spoelen met een evenredige en doorgefokte veestapel. l
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