FOK K E R I J

Blonde d’Aquitainestamboek prikkelt met kennisdagen fokkers en mesters

Samen werken aan meer
rendement bĳ blondes
Welke blonde zorgt voor het meeste rendement? Tĳdens de kennisdagen van het blonde d’Aquitainestamboek kunnen fokkers
en mesters kennis, ervaringen en meningen met elkaar uitwisselen. Fokker Fredie van Dĳk en ‘vleesmannen’ Henk Broeders en
Peter Lutke Veldhuis doen alvast een aftrap.
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-kwaliteit moeten ze bezitten. De
broutards, maar ook de magere koeien moeten ‘soort’ hebben om groei, fĳnheid en dus rendement te leveren. De
voeding in de mestfase bepaalt uiteindelĳk de kleur en de smaak van het vlees.
Blonde d’Aquitainefokker Fredie van
Dĳk en Henk Broeders en Peter Lutke
Veldhuis, mesters en grossiers van luxe
rundvlees, zĳn het roerend met elkaar
eens. ‘Aan dieren uit de U-min-klasse
krĳgen we geen goed vlees. Ze hebben te
weinig gewicht, zĳn te vet en hebben te
weinig rendement’, noemt Lutke Veldhuis.

‘E-kwaliteit betekent lengte, soort en
veel grammen groei per dag’, aldus Broeders. ‘In Frankrĳk zĳn bedrĳven die
twee kilo per dag halen. Zo kom je snel
tot een dier met 550 kilo karkas en daarmee de maximale prĳs.’ De dieren moeten de capaciteit hebben om kilo’s aan te
zetten, weet Van Dĳk. ‘Voor de fokker
hebben die kilo’s geen nut, maar het skelet en de fĳnheid, het rastype, moeten er
zĳn voor kwaliteitsvlees.’

De ideale blonde
Op de zaterdagen 9 en 16 april (zie kader) organiseert het blonde d’Aquitaine-

Kennisdagen ‘Balans tussen fokkerĳ en
mesterĳ’ op 9 en 16 april
Het blonde d’Aquitainestamboek in Nederland organiseert op zaterdag 9 en
zaterdag 16 april kennisdagen met als
thema ‘Balans tussen fokkerĳ en mesterĳ’. Op 9 april wordt de dag gehouden
bĳ Henk Broeders van Bief Select in
Berkel-Enschot, op 16 april zet Peter
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Lutke Veldhuis van VIT in Saasveld het
bedrĳf open. Naast fokkerĳ komen ook
exterieurscore, voeding, huisvesting en
verzorging van vleesvee aan de orde. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.
Voor meer info over deze kennisdagen:
www.blondestamboek.nl.

2016

stamboek kennisdagen voor mesters en
fokkers om met elkaar van gedachten te
wisselen over de ideale blonde d’Aquitaine. ‘Bĳ een betere afzet is iedereen gebaat’, noemt Van Dĳk. ‘Een fokkerĳ die
goed aansluit bĳ de afzet, levert meer
rendement’, aldus Broeders, die aangeeft dat de blonde d’Aquitaine perfect
past bĳ de Nederlandse veehouderĳ. ‘We
hebben in Nederland de kwaliteit voer
die de blonde vraagt en die levert de
kwaliteit vlees die de consument graag
wil. Dat is de basis voor een goed ﬁnancieel rendement.’
Naast mals en smakelĳk vlees is er echter meer nodig om de consument te
boeien. Bief Select, beloond met twee
sterren van de Dierenbescherming, van
Broeders is een voorbeeld van een succesvolle keten. ‘Het gaat om het complete verhaal: de natuurlĳk geboorte is heel
belangrĳk, duurzaamheid, dierenwelzĳn en antibioticavrĳ.’
Waar Broeders meer inzet op het mesten
van blondestieren, met vooral uitgangsmateriaal vanuit Frankrĳk, heeft Lutke
Veldhuis zich met name toegelegd op de
afzet van vrouwelĳk vlees afkomstig uit
Nederland en Vlaanderen. ‘Dat past goed
bĳ de ambachtelĳke slagers aan wie wĳ
leveren.’ Die slagers kunnen het verhaal
aan de toonbank erbĳ vertellen. ‘Dan
heeft rundvlees een plus, vergeleken
met vlees van varkens en pluimvee.’

Gezonde broutards
Als fokker, inspecteur en spin in het web
van het blondestamboek is Van Dĳk blĳ
met deze initiatieven die de blonde sterk
in de markt zetten. ‘Als fokker wil je ervoor zorgen dat de mesters broutards
krĳgen die naast ﬂink bespierd ook sterk
en gezond zĳn.’ De dieren moeten daarom geënt zĳn tegen griep en, indien nodig, ibr en moeten ontwormd zĳn. ‘Dat
hoort bĳ de fokker thuis’, vindt Broeders. ‘Bĳ ons is het verzamelpunt, dan
heb je met veel dieren van verschillende
bedrĳven een groot risico op kruisbesmetting. Entschema’s slaan ook beter
aan als het kalf bĳ de koe loopt.’
Het is een punt waar de Nederlandse

Peter Lutke Veldhuis, Fredie van Dĳk en Henk Broeders

blondefokkers nog wel iets aan kunnen
doen. ‘Veel bedrĳven houden hun blondes hobbymatig’, begrĳpt Lutke Veldhuis. ‘Maar als je deze investeringen niet
doet, kost het uiteindelĳk meer’, weet
Van Dĳk en voegt eraan toe dat de kalveren ruim voor aﬂeveren gespeend moeten worden en dat krachtvoer zorgt voor
een soepele overgang. ‘Je kunt ze onmogelĳk de ene dag spenen en de andere
dag op de wagen naar de mester zetten.’
Toch gebeurt dat nog regelmatig, weet
Lutke Veldhuis. ‘Dan zĳn quarantaine
en een goede verzorging noodzakelĳk.’

Kritisch op koe en stier
Een te grote, smalle blonde is verleden
tĳd, signaleert het drietal. ‘Fokkers weten heel goed dat een goede blonde groot
en lang is, maar het moet altĳd in combinatie zĳn met bespiering’, geeft Lutke
Veldhuis aan. Het begint met een goede
koe en een goede stier, maar zo simpel is
het in de praktĳk niet, signaleert Van
Dĳk. ‘Kĳk als fokker kritisch naar je
koeien, doe mee met de bedrĳfsinspectie, dan weet je waar verbetering nodig
is.’ Een strategie die pleit voor het gebruik van een in het stamboek ingeschreven stier of een ki-stier met exterieur- en als het kan ook groeicĳfers. ‘Zo
kies je de beste partner voor de koe. Dan
ga je zeker sneller vooruit’, ervaart Lutke Veldhuis.
En ga aan het werk met een goede stier,
noemt Broeders nog extra. ‘Koop de beste stier en kĳk niet naar de prĳs. Een
goede stier is nooit te duur. Hĳ bepaalt
de waarde van de kalveren die naar de
mesterĳ gaan.’ Lutke Veldhuis vult aan:
‘Een fokstier moet altĳd bespiering door-

geven. Dertig procent van de blondes
mag meer luxe bespiering hebben.’ Door
een stier van het COT aan te schaffen
heb je meer achtergrondinformatie, onder andere over groei en karakter. Van
Dĳk roemt daarbĳ ook de initiatieven
van fokkers die topstieren uit Frankrĳk
halen. ‘Dat is nog steeds de bron. Die
aankopen zĳn goed voor alle Nederlandse blondefokkers.’
Zowel Lutke Veldhuis als Broeders worden helemaal enthousiast wanneer ze
het belang van fĳnheid in de blonde bespreken. ‘Fĳn van vel en van bot betekent ook vlees dat fĳn en mals is’, geeft
Lutke Veldhuis aan. ‘Een grover dier
heeft ook harder vlees.’ Fĳnheid is een
genetisch bepaalde eigenschap. ‘In
Frankrĳk neemt het belang van de fĳnheid de laatste jaren toe’, signaleert
Broeders. ‘Grain de viande’, noemt Van
Dĳk het Franse woord. ‘Dat herken je
ook bĳ een mager dier: een luxe type
met fĳne botjes, zo’n type waarbĳ de
aanleg van fraaie bespiering, zeg maar
de fĳnheid van draad, over het totale lichaam te zien is.’

Kampioen vlees en show
Al pratende blĳkt dat het met de afstemming tussen fokkerĳ en mesterĳ steeds
beter gaat, concludeert het drietal. De
dieren die door Lutke Veldhuis en Broeders op de keuring onderscheiden worden met de beste slachteigenschappen,
zĳn steeds vaker ook de kampioenen van
de stamboekkeuring. Van Dĳk: ‘Fokkers
en mesters van blonde d’Aquitaines dichter bĳ elkaar brengen, ook dat is een
taak van een stamboek. We blĳven prikkelen dat het beter kan.’ l

V E E T E E LT V L E E S

M A A RT

2 0 1 6

13

