Blonde d’Aquitainekoe Jessica kreeg vorig jaar het predikaat ‘preferente stammoeder’. Met de bloedvoering van nog twee andere preferente koeien en zorgvuldig geselecteerde dekstieren timmeren de
gebroeders Blaauw uit Doornspijk verder aan hun Blondefokkerij.
Gerrit Blaauw en broer Aalt: ‘Samen sterke
richtlijn uitgezet’

B

ij aankomst op het kleine boerenerf van de
gebroeders Blaauw vallen de schilderingen van twee Blonde d’Aquitainedieren op de
stalmuren direct op. Hier is ongetwijfeld een
grote passie voor de fokkerij aanwezig, denk je
onmiddellijk. ‘De mannen zijn nog niet thuis,’
vertelt Arja, de echtgenote van Gerrit Blaauw,
‘maar ze zijn onderweg.’ De broers Gerrit (41) en
Aalt (39) Blaauw, timmerlieden van beroep,
houden voor de hobby wat Blonde d’Aquitainedieren in het Gelderse Doornspijk.
Op 1 mei 2004 werd aan de zelfgefokte Jessica de
status ‘preferente stammoeder’ verleend. De
met 90 punten ingeschreven Blonde d’Aquitai-

teerden ze hun eerste stamboekstier en
stamboekvaars: Gaoram (v. Tokio) en Fortune (v. Vermeil). Beide dieren waren afkomstig van Georges Loubet uit Cassagnabere,
de fokker van de welbekende Franse KI-stier
Tokio. ‘Bij de keuze hebben we ons laten leiden door het mooie exterieur van de dieren,
maar bovenal door de goede moederlijnen
die in hun stamboom vertegenwoordigd
waren’, zegt Aalt. ‘En we hadden natuurlijk
een tikkeltje geluk’, voegt Gerrit eraan toe.
Hoezo? ‘Wel, dat Frans Hoek ons die dieren
gunde én dat ze nadien goed fokten’, verklaart Gerrit onomwonden.
Gaoram, die drie jaar op het bedrijf gedekt
heeft, zette de lijn uit voor de eerder genoemde preferente koe Jessica en haar
nakomelingen Natalia (AV 89, v. Sazeau),
Olympus (AV 89, v. Joconde), Reina (AV 85,
v. Minos), Tessa (AV 87, v. N Tamac), Ujesca
(AV 88, v. N Tamac) en Annelies (v. Sirocco).
Fortune AV84 is de tweede preferente stammoeder van het bedrijf geworden.
Fortune vinden we momenteel terug in de

aan zet. Sirocco (v. Orly) is de eerste stier die
de gebroeders rechtstreeks in Frankrijk hebben aangekocht, bij de Franse fokker Barberin uit Meilhan-sur-Garonne. ‘We kopen de
stieren meestal op een leeftijd van anderhalf jaar aan’, legt Gerrit de aankooppolitiek vrijelijk uit. ‘Oudere stieren interesseren ons niet. Je mag je niet laten misleiden
door hun prestaties op Franse bedrijven. In
Frankrijk is er eenheid in de fokkerij. Een
goed fokkende stier ginds levert daarom
nog niet per definitie een goed fokkende
stier in Nederland.’
Waar letten de gebroeders dan concreet op?
‘Bij onze selectie letten we allereerst op het
karakter van de stier zelf’, zegt Aalt. ‘Wanneer je hand naar de kop van de stier reikt,
mag hij niet heftig reageren. We hebben
geen zin om dieren te fokken die je achterna
moet lopen, ze moeten naar ons toekomen.’
Gerrit legt het stappenplan verder uit: ‘In
tweede instantie kijken we naar de melkproductie van de moeder en grootmoeder
en hun deelbeoordelingen. Fokmoeders

Sterke richtlijn
Gerrit Blaauw: ‘Met all een botten sta je nergens’
nekoe heeft verschillende nakomelingen voortgebracht die op exterieurvlak 85 punten of
meer scoorden. ‘En allemaal van verschillende
vaders’, vertelt Gerrit trots. Hebben de gebroeders Blaauw hiermee een toevalstreffer op stal?
Welnee, Jessica is al de derde koe uit de fokstal
die het predikaat preferent ontvangt en dit in
een tijdspanne van slechts 15 jaar fokkerij. Voeg
daarbij het gegeven dat de fokstal maar vijfentwintig stuks fokvee telt, en dan dringt het tot je
door: naast passie hebben Gerrit en Aalt Blaauw
een goede neus voor fokmateriaal.

fokkerij als moeder van Hubertine (AV 87,
v. Empire). De eerste preferente stammoeder heette Gaby. Evenals Fortune werd zij
aangekocht bij Frans Hoek. Van deze Saseaudochter, die werd ingeschreven met
AV 86 punten, hebben de gebroeders Blaauw nu alleen nog Janine (AV 87, v. Gaoram)
op het erf. Veel jongvee van de preferente
stammoeders vindt zijn weg naar andere
fokbedrijven. ‘Vasthouden kost geld en bovendien doen onze oude koeien het prima.’

Sirocco, de nieuwe troef
Preferente koeien basis fokkerij

De preferente Jessica presteert zowel in
de fokkerij als op keuringen

‘Het begon allemaal in 1989 met het houden van
Piemontesekruislingen’, doet Gerrit Blaauw het
verhaal van de fokkerij. ‘Het verder inkruisen ervan met Belgische blauwen leidde tot het frequent toepassen van keizersneden, waarop we
besloten het roer om te gooien. Als hobbyfokker
zoek je het wel iets eenvoudiger.’
Na een beursbezoek raakten Gerrit en Aalt in de
ban van de Blondes en kwamen ze in contact
met Blonde d’Aquitainefokker Frans Hoek uit
Herpen. Uit het veekoppel van Frans Hoek selec-

Sporadisch doen de gebroeders aan KI. Dan
gebruiken ze de oudjes Sazeau (v. Milord) en
Cacao (v. Volcan). Maar ten huize Blaauw
werken ze liever met een eigen dekstier.
‘Dan kun je iets bijzonders fokken, iets dat
een ander niet heeft’, luidt het.
Na Gaoram maakten Harold (v. Chalana) en
N Tamac (v. Eclair) de dekdienst uit. N Tamac
heeft nog 89 punten gekregen. Nu is Sirocco
Valentina, dochter van de in Frankrijk
gekochte dekstier Sirocco

met een goede melkgift hebben altijd een
rits nakomelingen. Ja, we moeten in onze
vrije uren veel spitten in papieren.’
De gebroeders zitten op één lijn. Gerrit: ‘We
hebben gezamenlijk een sterke richtlijn uitgezet: een handzame, melkrijke blonde,
een dubbeldoeltype tussen 155 en 160 cm.
Eigenlijk is 160 cm al te veel, want met alleen botten sta je nergens.’

Keuringen zijn familiereünies
Jessica presteert niet alleen in de fokkerij.
Ook op het vlak van keuringen kon de nu
inmiddels elfjarige koe haar mannetje
staan. Met Jessica behaalden de gebroeders
Blaauw drie nationale titels. ‘Jessica is heel
apart’, zegt Aalt. ‘Ze is een koe die fokt met
verschillende stieren en het óók heeft waargemaakt op de keuringen.’
Deelname aan keuringen vinden de broers
geweldig. ‘Een echte Blondefamiliedag’,
klinkt het uit monde van Gerrit Blaauw.
‘Kampioen, 1a of laatste van de rij worden,
het doet er allemaal niet toe. Als niemand
laatste staat, kan er ook geen eerste zijn. Eigenlijk zou elke stamboekfokker naar de
keuring moeten komen met twee van zijn
beste dieren, want thuis heb je altijd de
beste.’
Guy Nantier

