P O RTR E T

P O RT R E T

Nieuwe voorzitter van het Belgisch-witblauwstamboek Giel Jacobs vindt dat
het project Natuurlijke Luxe te ver op de muziek vooruitloopt

Na een hectische bestuursperiode is het nu tijd voor rust bij het

Rust en vooruitgang

zitter Giel Jacobs. Maar de ‘rechtlijnige‘ bestuurder wil ondertus-

Belgisch-witblauwstamboek Nederland, vindt de kersverse voor-

sen wel vooruit en hard werken aan een eigen nationale keuring.
tekst Jaap van der Knaap

D

iverse ballen in de lucht houden,
het lijkt Giel Jacobs uit Slenaken op
het lijf geschreven. De 43-jarige vleesveehouder heeft samen met zijn vrouw
Elvina (43) zestig witblauwe dieren en
veertig stuks melkvee en teelt op de 35
hectare lössgrond naast gras ook bieten,
2 hectare asperges en 30.000 aardbeienplanten. Een camping en de huisverkoop
van de asperges en aardbeien zorgen in
de zomer voor drukte, terwijl het werk
als gemeenteraadslid voor het CDA ook
de nodige uren opslokt.
Toch heeft Jacobs recent de voorzittershamer van het Belgisch-witblauwstamboek Nederland ter hand genomen. ‘Als
lid van het dagelijks bestuur heb ik afgelopen twee jaar drie voorzitters zien vertrekken en de daarbijbehorende bestuursperikelen helpen oplossen. Nu

derland van ons ras. Door in Schijndel de
keuring te organiseren, is het voor Vlamingen en Walen heel eenvoudig om
onze nationale keuring te bezoeken.’
Want de bezoekersaantallen van de keuring, die moeten echt omhoog vindt Jacobs. ‘Ik vind dat we inmiddels echt een
goed podium hebben, dat ook Belgische
fokkers moet interesseren.’
Indirect vertelt Jacobs daarmee dat het allerminst vanzelfsprekend is dat het Belgisch-witblauwstamboek zich volgend
jaar aansluit bij de Nationale Vleesveemanifestatie (NVM) in Zwolle. ‘Het is aan de
leden om dat te beslissen,’ klinkt het diplomatiek, ‘maar Zwolle kostte ons als
stamboek veel geld, de locatie is voor ons
niet centraal gelegen en we zoeken naar
een publiek met liefde voor het witblauwe ras. Of een publiek dat in elk geval

‘Het behoud van de vereniging valt of
staat met een goed geslaagde keuring’
dacht ik: als ik tijdens een bestuurscrisis
doe wat er van een bestuurslid verwacht
wordt, dan is het nu misschien wel eens
tijd om de stap zelf te maken naar het
voorzitterschap.’

Deelname NVM niet zeker
Jacobs is er de man niet naar om nu nog
met modder te gooien; van hem geen onvertogen woord over de hectische bestuurswisselingen van afgelopen tijd. Hij
wil vooral vooruit kijken. ‘Ik wil rust in
het stamboek. Ik wil zelf rust uitstralen,
maar ondertussen wel vooruit, nieuwe
stappen zetten.’
Een van die stappen is volgens Jacobs het
verder uitbouwen van de jaarlijkse nationale keuring, die dit jaar verhuisde van
Breukelen naar de rode piste van de manege in Schijndel. ‘Het behoud van de
vereniging valt of staat bij een goed geslaagde keuring. We hebben nu een toplocatie gevonden, centraal gelegen tussen de regio’s Noord, Oost, Zuid en West.
Schijndel ligt dicht bij België, het moe-
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geïnteresseerd is in het ras. Een blondefokker komt naar Zwolle voor de blondes,
niet voor een ander ras. We zoeken een
groter publiek om ons ras te promoten.’
Jacobs’ carrière als witblauwfokker is
nog betrekkelijk kort. Negen jaar geleden investeerde hij voor het eerst in een
aantal witblauwembryo’s en kocht hij
enkele dieren aan. Jacobs kocht embryo’s bij Hub van de Hove, maar nog
invloedrijker werd de aanschaf van Jannetje 7, een Galopeurdochter gefokt
door Guy Pinckaers. In totaal won Jacobs
niet minder dan 99 embryo’s uit Jannetje, die hij voornamelijk inzette in de
holsteinveestapel. De witblauwveestapel
ontwikkelde zich door die massale inzet
van embryo’s razendsnel naar het huidige aantal. De meeste succesvolle combinatie bleek met Occupant, die Van Hoogcruts Ester opleverde. Ester behaalde al
regionale titels en werd tijdens de nationale show dit jaar uitgeroepen tot het
beste Nederlands gefokt dier.
Die verkiezing doet Jacobs nog altijd

goed, al weet hij dat er in Schijndel de
nodige kritiek was op de jurering. Dat de
Nederlandse en Vlaamse scherprechters
het dikwijls niet met elkaar eens waren
is hem niet ontgaan. ‘Het betekent niet
dat de Nederlandse fokkers een ander
ideaalbeeld hebben. Er kijken gewoon
verschillende paren ogen, het blijft een
jurysport. Misschien moeten we naar
een eenmansjury in de toekomst, of juist
een driekoppige jury. Dan is er geen arbiter meer nodig.’

Kikkers in de kruiwagen houden
Belangrijk is volgens Jacobs dat er gefokt
blijft worden op luxe dieren om de superieure vleeskwaltiteit S te waarborgen.
Daarom is hij persoonlijk ook geen voorstander van het project Natuurlijke
Luxe, waarin gekeken wordt in welke
mate er binnen het witblauwras nog dieren zijn die natuurlijk kunnen af kalven.
‘Het is goed dat er een aantal voortrekkers zijn, maar ik vind het geen rol voor
het stamboek om het project vol te ondersteunen. In België is keizersnede
geen discussie; er is gewoon geen keuze.
Ik zie dit project juist als brandstof voor
organisaties die keizersnede willen verbieden. Nee, dat is niet de kop in het
zandsteken; je moet gewoon niet te ver
op de muziek vooruitlopen.’
Jacobs is een man van duidelijke woorden. ‘Ik ben een rechtlijnige bestuurder;
je weet meteen wat je aan me hebt.’ Dat
lijkt nodig, omdat het verleden leert dat
het binnen het stamboek lastig is om
alle kikkers in de kruiwagen te houden.
‘Van onze leden is 80 procent hobbyfokker en dat zorgt voor veel emotie. In België is de vleessector professioneler, maar
ook daar zie je het percentage hobbyfokkers toenemen.’
Daarbij blijft witblauwvlees in Nederland een nichemarkt verwacht Jacobs.
‘Maar het is wel een ras dat veel meer
kansen verdient bij keurslagers en de
consument. Dat is een taak van het
stamboek; we moeten het ras meer promoten en praten over lokale, duurzame
productie en vlees van topkwaliteit. Het
ras heeft echt nog veel potentie.’ l
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