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

Andries Jan Reurink: ‘Ook kleine koeien kunnen
groot fokken’

Stal de Schutten
Gerrit (65) en Andries Jan
(20) Reurink zijn met hun
Belgisch-witblauwvee vaak
geziene inzenders op diverse
fokveekeuringen.
Beroep:
Ras:
Aantal stuks:
Aantal hectare:

Fokken voor de
showring
Oldebroek

pluimveehouder (Gerrit),
loodgieter (Andries Jan)
Belgisch witblauw
16
3

D

e kasten vol trofeeën in huize Reurink getuigen van de vele keuringssuccessen van de Belgisch witblauwen
van Stal de Schutten in het Gelderse Oldebroek. Gerrit (65) en zijn zoon Andries
Jan (20) zijn dan ook fanatieke deelnemers aan vleesveeshows vanaf het eerste
uur van hun Belgisch-witblauwfokkerij.
Die witblauwfokkerij begon twaalf jaar
geleden, in 2000. Gerrit en Andries Jan
Reurink fokten destijds hobbymatig met
enkele kruislingen, maar met de aankoop van twee zuivere Belgisch-witblauwstieren waren Gerrit en Andries
Jan helemaal om. ‘De extreme bespiering van Belgisch witblauw vind ik
enorm imponerend’, zegt Andries Jan.
‘Bovendien sprak het karakter van het
ras ons aan. Het zijn rustige, vriendelijke
dieren.’

Naar elke keuring in de regio
De fokkerij van de familie Reurink telt
momenteel zestien witblauwen, alle
vrouwelijk. Doel is het fokken van een
goede Belgische witblauwe voor de keuringsring. Daar steken de fokkers dan
ook veel tijd in. ‘We zijn op vrijwel elke
keuring in de omgeving te vinden’, zegt
Gerrit.
Zowel op regionale als op nationale keuringen werden al diverse overwinningen
geboekt. Reurink werd in november op
de Nationale Vleesveemanifestatie in
Zwolle kampioen bij de zoogstellen met
Voltige du Fond de Bois en haar kalf Van
de Schutten Foltige (v. Germinal). Eerder
die dag werd Voltige nog reservekampioene in de categorie vaarzen. De meest

10

Kampioenen fokken, dat is het doel van vleesveehouders Gerrit
en Andries Jan Reurink uit het Gelderse Oldebroek. De nieuwe
aanwinst Riposte de St. Fontaine uit België moet voor vers bloed
in de fokkerij van Stal de Schutten gaan zorgen.
tekst Jorieke van Cappellen

recente overwinning van een fokproduct
van Reurink was in Hulshorst, toen de
kwaliteitsvolle Van de Schutten Forahly
(v. Occupant) de titel opeiste in de categorie nul tot zes maanden.

Afkalfmoment bepalen
Bij de familie Reurink lopen de jonge
pinken buiten in het voorjaarsgras. Binnen staan nog enkele volwassen dieren
en voor de hoogdrachtige en pas gekalfde dieren zijn er vier aparte strohokken.
‘We vinden rustige, makke koeien belangrijk’, zegt Gerrit. ‘We besteden daarom al vanaf jonge leeftijd veel aandacht
aan de dieren om ze tam te maken’, vertelt Gerrit, die overdag het voeren en de
verzorging van de koeien voor zijn rekening neemt.
De dieren krijgen een rantsoen van kuilgras en mais, aangevuld met eiwitrijk
krachtvoer speciaal voor Belgisch-witblauwvee. Andries Jan, die een baan buitenshuis heeft, helpt ’s avonds mee en
houdt de dieren scherp in de gaten rond
het afkalven. In verband met de geboorten door een keizersnede is het belangrijk om tijdig het moment van afkalven
te bepalen. ‘Een week voordat een koe is
uitgerekend, temperatuur ik haar dagelijks, op een vast moment van de dag’,
vertelt Andries Jan. ‘De lichaamstemperatuur is steeds licht aan de hoge kant,
zo’n 39 graden. Totdat hij ineens daalt,
tot ongeveer 38 graden. Onze ervaring is
dat het kalf dan vrijwel altijd binnen 24
uur wordt geboren.’
Zeker drie keer per jaar reizen Gerrit en
Andries Jan Reurink met hun dieren af
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naar een keuring. De vleesveehouders
staan bekend om hun grote aantal inzendingen voor een keuring. ‘Ooit namen we in Enter met dertien dieren
deel’, zeg Gerrit. Op de afgelopen show
in Hulshorst behoorden de fokkers ook
tot de grootinzenders. ‘Een goede kameraad van ons heeft een veetransportbedrijf’, verklaart Andries Jan. ‘Hij stelt
ons een vrachtauto ter beschikking en is
tevens chauffeur. We kunnen daardoor
veel dieren meenemen.’

Fris bloed uit België
Voor een goede keuringskoe zijn bespiering en voldoende lengte in het lichaam
belangrijk, vindt Andries Jan. ‘Uiteindelijk is het gewicht aan de slachthaak
toch bepalend.’ Voor veel kilo’s is sterk
beenwerk echter de eerste vereiste. ‘We
zien de benen daarom ook liever te recht
dan te onderstandig. Stieren moeten
hoog voor benen scoren, anders zetten
wij ze niet in.’
Zijn er nog punten die beter kunnen?
Andries Jan ziet graag nog wat meer
hoogtemaat in zijn veestapel. ‘We letten
bij de stierkeuze dan ook op de grotere
stieren die hoogtemaat kunnen vererven, zij moeten zeker plus 3 of hoger scoren.’ Hoogtemaat zegt echter niet alles,
weet Andries Jan uit ervaring. ‘Ook kleine koeien kunnen groot fokken, zoals de
moeder van Forahly. Zij is zelf vrij klein
maar geeft altijd nakomelingen die goed
aan de maat zijn.’
Gerrit noemt nog een andere reden om
scherp te letten op stierkeuze. ‘Onze
moederlijnen bevatten veel Eternel-, Oc-

Van de Schutten Ivana (v. Eternel) met dochter en kampioene
in Hulshorst Van de Schutten Forahly (v. Occupant)

cupant- en Artabanbloed. We moeten
oppassen voor inteelt bij het kiezen van
een stier.’ De fokkers maken graag gebruik van topbloed uit België, zoals Imperial, Germinal en Adajio. Om te zorgen
voor fris bloed in de fokkerij, kopen ze
soms een nieuw dier aan. Voltige du
Fond de Bois (v. Orateur) is er zo een.
‘Voltige heeft met Orateur echt Belgisch
topbloed in de aderen’, vindt Andries
Jan. ‘Dat zie je straks terug in de nafok.’
De verwachtingen zijn hooggespannen
over de nieuwste aankoop van Stal de
Schutten. De veertien maanden oude
Germinaldochter Riposte de St. Fontaine
moet de fokkerij van Reurink voorzien
van een extra scheut fris fokkerijbloed.

Andries Jan en Gerrit hopen ooit nog
eens een nationaal kampioen te fokken.
‘Misschien dat onze Van de Schutten Forahly daar wel kans op maakt, zegt Andries Jan voorzichtig. De fokkers hebben
veel vertrouwen in haar kwaliteit. ‘Haar
moeder Ivana gaan we binnenkort spoelen, opnieuw met Occupant.’

Hart in de keel
Vooraf voorspellen dat een fokproduct
een toekomstig kampioen wordt, is altijd moeilijk. ‘Het is des te leuker als het
dan wel lukt’, vindt Andries Jan.
‘Sommige moet je ook een extra kans
gunnen’, vult Gerrit aan en hij noemt
hun zes jaar oude De la Campagne Desi-

rée als voorbeeld. ‘Zij werd bij de fokker
geboren met een kromme voorpoot en
stond met een spalk om haar poot op
stal’, herinnert Gerrit zich. ‘Toen we
hoorden dat ze te koop stond, hebben we
haar ondanks haar poot toch gekocht.
Desirée was toen vier maanden en net
een maand spalkvrij. Twee maanden later werd ze in Hulshorst kampioene in
haar categorie en stond ze in de finale
voor de titel Miss Toekomst’, vertelt Andries Jan. ‘Het was superspannend, want
zelfs de arbiter moest eraan te pas komen. Op zo’n moment sta je echt met
het hart in de keel het oordeel van de
jury af te wachten. En dat ze dan wint,
dat is toch prachtig?’ l
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