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De verbeterd roodbonten bĳ Henk Dunnink
moeten lang en groot zĳn

Raspromotor
verbeterd roodbont

H

eel diep in zĳn hart zou Henk Dunnink uit Rouveen het liefst een koppel koeien melken en fulltime melkveehouder zĳn. Maar dan nog zou hĳ altĳd
een paar vleeskoeien erbĳ houden, vanzelfsprekend verbeterd roodbonten.
‘Het is mooi en heel mak vee’, vertelt
Henk, die het vleesvee als hobby houdt
naast zĳn baan bĳ Zuivelfabriek Rouveen, waar hĳ in ploegendienst werkt.
‘Bovendien is de verbeterd roodbonte
het enige Nederlandse vleesras en daarom verdient het alle aandacht.’

Met Jarco en Jantje van de Zuivelhoeve was Henk Dunnink heel
Eerst mrĳ en kruislingen

succesvol op de afgelopen nationale keuring. Een kĳkje in zĳn
kleine, maar fĳne stal. ‘Ik hou van lang, groot en luxe. Die koeien
zorgen voor de kilo’s aan de slachthaak.’
tekst "MJDF#PPČ

Henk Dunnink woont zelf met zĳn gezin
in de kern van Staphorst, maar op de ouderlĳke boerderĳ – pal naast de zuivelfabriek – in Rouveen houdt hĳ zĳn verbeterd roodbonten. Vader Klaas, die gepensioneerd is, helpt bĳ het verzorgen
van de dieren.
Ooit werden er op deze boerderĳ koeien
gemolken door Henks opa en ook zĳn
vader molk korte tĳd. Toen er een einde
kwam aan het aﬂeveren van bussenmelk, stopte ook het melkveebedrĳf.
Maar de passie voor vee bleef. Toen Henk
vĳftien jaar was, kocht hĳ zĳn eerste
kalf van zĳn eigen verdiende geld als
monsternemer. Een mrĳ. Het was het begin van veel omzwervingen met kruislingen.
Uiteindelĳk werd hĳ met het virus van
de verbeterde roodbonte aangestoken
door plaatsgenoot Henk van Dĳk. Eerst
hielden ze de veestapel samen, inmiddels doet Henk het alleen en met de
komst van kinderen in het gezin Dunnink is het aantal dieren wat verminderd, maar de kwaliteit en het enthousiasme zĳn gebleven. ‘Mĳn kinderen vinden de koeien en de kalveren ook mooi’,
licht Henk toe. ‘Dat is prachtig, want er
gaat wel veel vrĳe tĳd in zitten. Ze gaan
eigenlĳk altĳd mee naar de koeien en
ook naar keuringen.’

Winterkalveren
Komende maand start de drukte voor
Henk op de boerderĳ weer. De eerste koe
zal gaan kalven en dan volgen er nog een
stuk of drie koeien en pinken deze winter. ‘Ik vind de winterperiode het mooist
om de koeien te laten kalven, ook al heb
je er meer werk mee dan in het weideseizoen.’ In de stalperiode heeft de vleesveehouder makkelĳker het zicht op de
kalveren en kan hĳ ze onbeperkt bĳvoeren, zodat ze een maximale jeugdgroei
realiseren. ‘Op de keuring zie je vaak dat
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Henk Dunnink
Henk Dunnink is heel actief
in het promotieteam van het
stamboek voor de verbeterd
roodbonten en is ondanks
een klein koppel heel
succesvol op keuringen.
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de winterkalveren het het beste doen, ze
zĳn meer ontwikkeld en springen eruit’,
is zĳn ervaring.
Dat klopt in het geval van zĳn eigengefokte dieren zeker. Het afgelopen jaar
werd zĳn stiertje De Zuivelhoeve Jarco
(v. Tim) kampioen in de klasse 5 tot 12
maanden op de nationale keuring in
Meeuwen en De Zuivelhoeve Jantje werd
kampioen bĳ de vrouwelĳke dieren tot
één jaar. Jantje is de Landodochter van
Zuivelhoeve Heidi, een belangrĳke fokkoe in de stal bĳ Henk. Heidi is een dochter van Alex van Veerhuis en ook een
stier als Kobus van Vollenbeek heeft
goed werk gedaan op het bedrĳf. ‘Ik ben
heel erg voor registratie, je moet weten
wat de afstamming is om op een verantwoorde manier zonder risico’s op inteelt
verder te kunnen fokken.’

Zoeken naar nieuw bloed
Zĳn eigen fokdoel heeft Henk duidelĳk
voor ogen: lang, groot en luxe, dat levert
kilo’s op aan de slachthaak. En natuurlĳk met behoud van bespiering, daar
draait het om.’ Ook probeert Henk stieren te gebruiken met een aparte bloedvoering. ‘De bloedspreiding is een probleem bĳ de verbeterd roodbonten, daar
lopen we nu bĳ het Natuurlĳk Luxe-project ook tegenaan’, noemt hĳ. ‘Het zĳn
veelal dezelfde bloedlĳnen wanneer je
zoekt naar nieuwe stieren, we moeten
werken aan meer variatie.’
Nu hĳ toch het project benoemt, Henk
staat helemaal achter het initiatief van
Natuurlĳk Luxe. ‘Wĳ meten ook de bekkenmaten van de koeien op’, geeft hĳ

Zuivelhoeve Heidi, invloedrĳke fokkoe

aan. ‘Ik begrĳp heel goed dat we met
ons stamboek hieraan moeten werken.
Maar de andere kant is dat we veertig
jaar een bepaald type koe en stier gefokt
hebben, dat kun je niet in acht jaar terugdraaien naar een natuurlĳke kalving
zonder keizersnede. Daar is echt meer
tĳd voor nodig.’
Voor zĳn eigen fokkerĳ is Natuurlĳk
Luxe fokken geen optie, geeft Henk aan.
‘Ik neem het risico gewoonweg niet. Wĳ
hebben ongeveer drie kalvingen per jaar,
we doen er alles aan om een levend kalf
op de wereld te zetten. De keizersnede is
dan de meest zekere keuze.’ En ook een
keuze die diervriendelĳk is, benadrukt
Henk. ‘Na een uur zitten we weer aan de
kofﬁe, de koe vreet en het kalf staat. Bĳ
zoogkoeienhouders ligt het dierenwel-

zĳn op topniveau, de keizersnede is het
enige dingetje.’
Nog een reden om niet gericht op Natuurlĳk Luxe te fokken is het feit dat de
dieren minder kans maken op de keuring. ‘Eigenlĳk zou er een aparte rubriek
moeten zĳn voor de natuurlĳk geboren
kalveren, die moet je anders keuren.’ Als
lid van het promotieteam van het verbeterdroodbontstamboek komt Henk eigenlĳk wel op alle keuringen. ‘Met het
promotieteam proberen we nieuwe leden binnen te halen, we vertellen over
het ras en over ons stamboek.’
Het is de functie van ambassadeur die de
vleesveehouder op het lĳf geschreven is.
‘We hebben de leukste en gezelligste organisatie en natuurlĳk ook het mooiste
vleesras dat er is.’ l
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