Bouwen en Piemontesen fokken zijn de gemeenschappelijke activiteiten van het duo Cees van de Nostrum en Bas Basemans. Maar er is
nog meer. Wat voor de één een dochter is, is voor de ander een echtgenote. Cees van de Nostrum: ‘Heel gek hoe dit naar elkaar toetrekt.’

C

ees van de Nostrum en Bas Basemans
zijn twee handen op één buik, de
buik van de Piemontesefokkerij ‘De Kreitehei’ te Oisterwijk in Nederlands Brabant.
Cees van de Nostrum (58) is eigenaar van
een aannemersbedrijf in de agrarische en
burgerlijke bouwsector. Sinds zijn prille
jeugd zijn koeien zijn hobby, eerst hield
hij koeien van het MRIJ-ras, later Piemontesekruislingen. ‘Omdat Piemontesen
toen “in” waren,’ verhaalt Cees, ‘maar een
reisje naar Italië leerde mij dat er meer is
dan kruislingen. Ik heb daaropvolgend

wat embryo’s van het zuivere ras gekocht
en ingeplant. Als je iets doet, moet je het
goed doen.’
Bas Basemans (30) werd als stagiair in het
bouwbedrijf binnengehaald en is er na
het behalen van zijn diploma blijven ‘hangen’. Ook Bas had voor de hobby wat koeien. ‘Witblauwen,’ zegt Bas, ‘maar die heb
ik geruild voor Piemontesen vanwege de
gemakkelijkere kalvingen.’ Het huwelijk
van Bas met een dochter van Cees bracht
de dieren samen. ‘Heel gek hoe dit naar elkaar toetrekt’, filosofeert Cees.
Hobbyfokkerij met Piemontesen dus. ‘Het

Cees van de Nostrum en Bas Basemans:
‘Pas na een eerste kalving maken we uit
of we in de breedte of de hoogte gaan’
is wel een uit de hand gelopen hobby’, zegt
echtgenote Lia van de Nostrum met vaste
stem. Voor de hobbyfokkerij van de Piemontesen ruilde het echtpaar twee jaar
geleden hun comfortabele woonhuis in
voor het huidige erf met twee varkensstal-

koppels is een afscheiding gemaakt. De
dieren staan hierdoor recht naar achter en
kunnen niet zijdelings uitwijken, zodat
ze proper blijven tijdens de stalperiode.
Voor het comfort liggen de dieren op een
rubberen mat met houtzaagsel bovenop.
De achterpoten staan op roosters, zodat
de klauwen kunnen slijten. De afkalfstal
voorzien van camerabewaking is ruim en
laat oogcontact toe met de andere koppelgenoten. Aan de hygiënesluis voor bezoekers van het oude varkensbedrijf wordt
nog hard gewerkt. Ook aan het esthetische werd aandacht geschonken; geen
frontpoorten, maar zijwaartse kapeltoegangen.

Van Abeelen hofleverancier
Bas bracht de Lizzo 2-stamlijn in de huidige fokkerij. Lizzo 2 (v. Quindi) werd als
kalfje aangekocht bij Piemontesefokker
Piet van Abeelen uit Helvoirt. Als jaarling
werd het in 1997 nationaal kampioene.

pigmentgebrek dat op latere leeftijd bij
Piemontesen wel eens tevoorschijn komt,
maar niet gewenst is in het ras, eigenlijk
een puur esthetisch probleem.’
Lizzo 2 kalfde tweemaal af van Supremo,
werd meermaals gespoeld en is nu
drachtig van Vasco. Uit de Lizzo 2-bloedlijn staat momenteel dekstier Ural op stal.
De tweejarige Ural (v. Krial) wordt ingezet
op de niet drachtig geraakte koeien. ‘Ural
bezit een goede ontwikkeling, een superbrede voorhand, fijne botten en een
dunne huid. Ideaal om te kruisen met de
Italiabloedlijn’, zegt Bas.
De Italiabloedlijn is de inbreng van Cees.
Italia werd geboren uit een embryo, eveneens aangekocht bij Piet van Abeelen. Als
koe behaalde zij het Nederlands kampioenschap in 2000 te Zwolle. De nu negenjarige Ergodochter werd met 91 punten in
het stamboek opgenomen. ‘Italia werd
door Wim Peeters, de vorige vice-voorzitter van het stamboek, eerst afgeschreven’,

bezit nog een derde stamlijn in hun fokkerij: de Mindalijn. Minda (v. Napolie) werd
als koe geïmporteerd uit Italië door Jos
van de Sande uit Vught en later overgekocht door Cees. ‘Ze is geen sterkoe’, geeft
Van de Nostrum aan. ‘Daarvoor was ze ietwat te groot en te grof. Haar kleindochter
uit Vasco is dit jaar wel reservekampioene
geweest bij de een- tot tweejarigen.’

Opendeurdag
Vasco behoort naast onder andere Tristano, Billy en Delano tot het kransje KI-stieren dat in Oisterwijk wordt benut voor
de koeien. Voor de pinken staan Ramon,
Oscar en Supremo op het inseminatielijstje. ‘We mikken voor de pinken in de
eerste plaats op vlotte kalvingen en het
vermijden van inteelt’, geeft Bas aan, die
na ruggespraak met Cees de definitieve
stierkeuze bepaalt. ‘Pas na een eerste kalving maken we uit of we in de breedte of
de hoogte gaan.’

Bouwonderne mers met boerenhart
Cees van de Nostrum: ‘Zelfs als hobbyboer moet je goed op de kosten letten’
len van elk 15 meter breed en 75 meter
lang. Eén varkensstal werd ingericht als
machineparkstalling. De andere varkensstal werd eigenhandig en met heel wat
tweedehands materiaal omgebouwd tot
een ruime en luchtige aanbindstal voor
het nu vijftig stuks tellende veekoppel.
‘Zelfs als hobbyboer moet je goed op de
kosten letten’, zegt Van de Nostrum.

Lizzo 2 groeide uit tot een Piemontese met
hoogtemaat, goed beenwerk en een lange, ronde bespiering in de bil: topexterieur, waarvoor zij 88 punten van de bedrijfsinspecteur kreeg, maar dat nu zeker
91 punten waard zou zijn. Bij deelname
aan de nationale keuring in 2002 werd zij
echter teruggezet. ‘Vanwege een gedeeltelijk witte kling’, verklaart Bas. ‘Het is een

vertelt Cees met een geamuseerde blik in
de ogen. ‘Italia was een laatbloeier en nu is
ze excellent geworden. Zo zie je maar.’
Haar Supremodochter Cilia werd met 88
punten ingeschreven. Een andere Supremodochter, Mama Mia, kreeg 89 punten.
Italia’s stierkalf Romero (v. Zar) werd 1c in
Mariënheem.
De combinatie Van de Nostrum-Basemans

Op 28 december houdt de Kreiteheifokkerij een opendeurdag voor de stamboekleden. Op 29 december is het bedrijf toegankelijk voor het grote publiek. Nieuwe
klanten werven en aan het imago van de
veehouders werken, luidt de dubbele
doelstelling.
Guy Nantier

Stalconcept
Voor het concept hebben Bas en Cees individueel denkwerk geleverd. Nadien hebben ze de plannen naast elkaar gelegd.
‘Veel verschilpunten zaten er niet in’, zegt
Cees. ‘Een goede controle op de dieren en
arbeidscomfort stonden vanaf de aanvang
centraal. Al het boerenwerk moet immers
na de normale dagtaak gebeuren.’ Een
potstal was geen optie. ‘Voor een potstal
moet je stro en dus stro-opslag hebben’,
verklaart Van de Nostrum. ‘Daarvoor zou
het dak omhooggebracht moeten worden. Bovendien geeft een potstal meer
mest. Daar kunnen we hier geen weg mee.
En een aanbindstal vind je bij de meeste
Italiaanse fokkers ook terug.’ De dieren
staan twee aan twee gebonden. Tussen de

20

december 2004

Italia en Lizzo2

december 2004

21

