De volle zusjes Ebora en Elsa, winnaars
van Edwin Ekkels
2004. Met Ouate du Fond de Bois (v. Emigre) en Elsa van de Kerkweg (v. Radar van
Terbeck) bereikte hij de absolute top door
de nationale kampioenstitel én de reservetitel te Utrecht in de wacht te slepen in
de categorie vrouwelijk vee tot één jaar.
Ebora van de Kerkweg, de volle zus van
Elsa, zorgde recent nog voor winst in
Schagen.
‘Met Lambert Polinder en Wim Scholten
heb ik een geprivilegieerde relatie’, geeft
Ekkels aan. ‘Het exclusieve stamboekvee
koop ik meestal via hen aan. Ik drijf mee
op hun aankopen bij fokkers in België
sinds de MKZ-periode. Zij gaan er regelmatig heen en kopen er geregeld. Zelf zou het
mij bij die topfokkers nooit lukken om de
beste koop te doen.’

in het bekken beter uitgegroeid zijn. Dat
geeft weer minder aanleiding tot kromme pootjes bij de kalveren.’ De gekalfde
dieren worden verkocht voor de fokkerij.
‘Ja, in mijn situatie moet je natuurlijk ook
verkopen, want twintig stuks is hier een
maximum’, zegt Ekkels op bijna verontschuldigende toon.
Geen fokkoeien dus op dit bedrijf. Of toch,
ééntje: de vijfjarige Tavana van de Attichova (v. Brutus), die Edwin Ekkels inkocht
als drachtige vaars via Jos Boerkamp uit
Apeldoorn. Tavana is een Belgisch fokproduct uit de stal van de Oost-Vlaamse witblauwfokker Paul De Medts.
Tavana wordt aangehouden voor embryowinning, want de veehouder heeft
het volste vertrouwen in haar fokcapaciteiten. ‘Tavana is zelf nooit op keuringen geweest, maar Davana, Tavana’s
dochter uit Osborne, werd recent kampi-

Emigre staat er nog een negen maanden
oud stiertje op stal: Manden Steeg Bart.
Met het stiertje hoopt Ekkels hoog te scoren op de komende keuringen. ‘Tavana
bezit de juiste genen en fokt deze door.
We gaan haar dan ook via embryowinning intensiever benutten.’

Nooit goed
Als kleine hobbyfokker hoeft Edwin Ekkels niet wakker te liggen van bijvoorbeeld Mid Term Review-perikelen, zoals
zijn collega’s. Maar de acceptatiegraad in
het Nederlands fokkersmilieu is groot,
verklaart hij. Sinds een aantal jaren is hij
zelfs voorzitter van de regionale afdeling
Noord-Oost van het Belgisch-witblauwstamboek, met 110 stamboekleden de
grootste regionale afdeling in Nederland.
‘Dat is toch wel een hele opgave,’ geeft
Edwin Ekkels toe, ‘want het is niet altijd

Focussen op jon gvee met klasse
Edwin Ekkels: ‘Ik ben gek van extre me bespiering bij Belgische witblauwen’
Topkalveren en jongvee aankopen om na het kalven te verkopen. Dat

Welke criteria hanteert hij bij de aankoop? ‘De moeder moet vooral goede
benen bezitten’, antwoordt Ekkels onmiddellijk. ‘De benen moeten bij de blauwen extra goed in de gaten worden gehouden omdat de dieren in een bindstal
moeten staan. Verder moet de moeder
van voor tot achter egaal in het vlees zitten. Ook bekijk ik veel kalveren en luister
naar wat anderen te vertellen hebben.
Veel kijken en luisteren, ik zoek het op die
manier uit.’

is de bedrijfsstrategie die Edwin Ekkels uit Nijeveen voor zichzelf heeft
uitgestippeld. Bij gebrek aan grond en stallingen een situatie die de
veehouder toelaat toch actief met fokkerij en keuringen bezig te zijn.

‘D

at is Préface du Fond de Bois, een
vijf maanden oud Emigrekalf uit
Jordanie du Fond de Bois’, zegt Edwin
Ekkels en hij wijst naar een van zijn kalveren. ‘Ze is net aangekomen, en hier zie
je een heel apart, twee maanden oud kalfje van Genièvre uit Obstinee du Fond de
Bois; superfijn in de botten en het vel, met
een complete voor-, midden- en achterhand. Maar ach, kalveren veranderen wel
vier à vijf keer, misschien zelfs zes keer,
tot de leeftijd van één jaar.’
Edwin Ekkels (36) is in het fokkerijgebeuren een wat vreemde eend in de bijt. Zelf is
hij niet van boerenafkomst, zijn echtgenote Mariëtte (36) wel. ‘Nu is het net omgekeerd’, geeft Mariëtte lachend aan. ‘Zelf
ben ik niet zo voor koeien, Edwin daarentegen des te meer.’ Het gezin Ekkels ruilde
zelfs een nieuwbouwhuis in voor een boe-
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renwoning met aanpalende bindstalling
op een halve bunder huiskavel in het
Drentse Nijeveen.
Na een korte passage met verbeterd roodbont vee worden er sinds vijf jaar Belgisch-witblauwkalfjes en -pinken aangehouden, in totaal zo’n 20 stuks. ‘Witblauwen zijn mijn hobby’, legt Edwin
Ekkels uit, die voltijds vertegenwoordiger
is in de veevoederbranche. ‘Ik heb echter
onvoldoende stalruimte en grond om met
ouder vee te kunnen doorzetten. Hier fokken we met jongvee, veelal aangekocht
als kalfje. Voor het slapen gaan kan ik daar
dan wel tien minuten naar staan kijken.
Prachtig.’

Top kopen en opnieuw verkopen
Met zijn kalveren en jongvee neemt Ekkels geregeld deel aan het lokale, provin-

oene op de paasveekeuring te Schagen’,
legt Ekkels uit. ‘En Davana’s Emigrezoon
gaat via Erik van de Pol uit Waterlandkerkje wellicht naar de KI-stallen van de
Belgian Blue Group.’
Uit dezelfde spoeling van Davana met

even makkelijk om het iedereen naar de
zin te maken, zoals bij het prikken van
een keuringsdatum. Je doet het nooit
goed voor iedereen.’
Guy Nantier

Manden Steeg Bart (Emigre x Osborne), troef op de komende keuringen

Tavana van Attinchova

Mariëtte en Edwin Ekkels: ‘Veel kijken
en luisteren, dat is dé manier’
ciale en nationale keuringsgebeuren.
Keuringen kosten tijd, geld en energie beseft de jonge veehouder, maar volgens
zijn gezegde is het geen passie maar een
afwijking door een of ander virus. ‘Ik ben
gek van extreme bespiering.’
De Drent viel met zijn vee al menigmaal
in de ereprijzen. Met Obligée du Fond de
Bois (v. Horoscope) bijvoorbeeld veroverde hij het kampioenslint in Hulshorst in

De kalfjes blijven ten huize Ekkels aan de
melk tot op een leeftijd van 2 à 2,5 maand.
Vanaf de tweede week krijgen ze ad libitum een kalverkorrel. ‘Na spenen vallen
ze wat terug,’ geeft Ekkels toe, ‘maar dat
halen ze nadien op met onbeperkt krachtvoer en voordrooggras.’ Het voordrooggras koopt de veehouder elke week in bij
een buur, zodat de dieren steeds een verse
kuil ter beschikking hebben.
De pinken worden geïnsemineerd afhankelijk van het keuringstijdstip. ‘Dat is dikwijls wat later dan gangbaar is. Dan staan
ze er het mooist bij op de keuring en heb
je het bijkomend voordeel dat de vaarzen
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