Carlein van ’t Hoogeveld
Puur Nederlands limousintalent hoofdprijs kerstweds trijd VeeteeltVlees 2007
De hoofdprijs van de kerstwedstrijd 2007 luistert naar de naam Carlein van ’t Hoogeveld.

gemest en vinden hun weg naar de consument via een supermarktketen. Afgemeste reformekoeien worden vermarkt via de
Groene Weg of in diepgevroren deelstukken in de biohoevewinkel van de maatschap. Naast rundvlees is er ook varkensvlees, kippenvlees, Drentse biologische
groenten en fruit en biozuivel te koop.

De zes maanden oude, goed ontwikkelde limousinvaars van het mixte type wordt aangeboden
door de ki-organisatie HG en het Nederlands Limousinstamboek. De ki-vader Oscar LCO en
de preferente stammoeder Marieke staan garant voor een mooie afstamming.

D

e hoofdprijs van de kerstwedstrijd
2007, Carlein van ’t Hoogeveld,
werd 14 mei 2007 geboren op het limousinfokbedrijf van maatschap ’t Hoogeveld. De maatschap, eigendom van Kor
Buist, diens echtgenote Wicoja Koudijs en
Sytze van der Goot, is gevestigd in het
Drentse Eelde. De maatschap boert er op
het 1200 hectare grote veenweidegebied
Eelder- en Peizermaden aan de rand van
de stad Groningen. ‘Maaien, onderhoud
van sloten, wegen en de recreatieroute
door de polder horen bij het contract dat
de maatschap in 1993 heeft afgesloten
met de Vereniging Natuurmonumenten’,
geeft Sytze van der Goot (45) aan. ‘In ruil
daarvoor krijgen wij graascapaciteit voor
het vee en een vergoeding voor het natuurbeheer.’
Van der Goot vertelt er graag bij dat veel
boerenvrienden aanvankelijk geen begrip
konden opbrengen voor Natuurmonumenten, laat staan dat ze er zaken mee
wilden doen. ‘Nu zien ze dat onze winwinaanpak resultaat oplevert. Een ander
mooi voorbeeld van de goede verstandhouding zijn de 814 zonnepanelen van
Natuurmonumenten bovenop twee potstallen van de maatschap, goed voor

65.000 kWh jaarlijks aan elektriciteit. ‘Op
die wijze kan Natuurmonumenten al haar
energie steken in de natuur en er duurzame energie uithalen. Mooi toch.’

Biologische bedrijfsvoering
Een ander deel van het inkomen van de
maatschap komt uit de biologische zoog-

koeienhouderij en de verkoop van structuurbalen en grasbrok. Sytze van der
Goot: ‘De helft van het natuurgebied benutten we als graasweide, de andere helft
als maaiweide voor de eigen ruwvoerproductie. Het maaigras wordt in ronde of
vierkante balen gewikkeld of gaat naar de
drogerij om er verwerkt te worden tot

Duurzame afstamming voor kerstkalf Carlein van ’t Hoogeveld

Vader Oscar LCO

Marieke, 85 punten fraai
structuurbalen en graspallets. ‘Een prima
krachtvoerbron voor bioveehouders’,
weet de veehouder over de graspallets te
vertellen. ‘Een vem-waarde van 850 tot
950 en, afhankelijk van het maaitijdstip,
een ruweiwitgehalte tussen de vijftien en
twintig procent. In de meeste jaren valt er
genoeg gras te winnen en kunnen we ook
structuurbalen en grasbrok verkopen.’
Het koeienkoppel van het limousin mixte
type telt 150 moederdieren op een totaal
van 450 stuks vee. De koeien kalven af
van oktober tot december en van maart
tot juni. De koeien uit de eerste groep
worden allemaal bevrucht via ki, die uit
de tweede groep via dekstieren. Voor het
ki-vaderschap in 2006-2007 tekenden onder meer Mas du Clo, Omer, André LCO
Navarin en Pacha. Van de stierkalveren
uit ki worden er twintig aangehouden
voor de eigen fokkerij of voor de verkoop
als fokvee. De overige stiertjes worden afOscar LCO
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Voor het vaderschap van de hoofdprijs tekent ki-stier Oscar LCO. Oscar is een van
de weinige Nederlandse limousin-ki-stieren naast Syphon LCO en André LCO. ‘Oscar geeft heel handzame nakomelingen,
je kunt er zo op paardrijden’, beschrijft
Sytze van der Goot de stier.
‘Oscar werd gefokt door Herman Derks te
Dalmsholte’, informeert Jan Smeenk van
het limousinstamboek. ‘De stier bezit een
beetje inteelt; zowel vadersmoeder als
moedersmoeder is de bekende preferente
stammoeder Evita. Via embryospoelingen
bezit Evita een keur aan nakomelingen
met een gemiddelde exterieurscore van
84 punten.’
Oscar is met gunstige resultaten getest op
het Limousin Centrale Opfokstation
(LCO). Hij realiseerde er een dagelijkse
groei van gemiddeld 1296 gram. ‘Op de
centrale opfok werden ook tien zonen
van hem getest’, geeft Jan Smeenk aan.
’Zij behaalden een gemiddelde groei van
1183 gram per dag en kregen 81 punten
voor algemeen voorkomen.’ Met een index voor geboortegemak van 95 kreeg Oscar het predicaat pinkenstier. ‘Bij de laatste fokwaardeschatting voor exterieurkenmerken kreeg Oscar LCO met een betrouwbaarheid van 80 procent een index
van 104 voor algemeen voorkomen met
op onderdelen 105 voor ontwikkeling,
104 voor type, 101 voor bespiering en 98
voor beenwerk.’
Na een passage op het ki-productiestation
keerde de stier terug naar zijn fokker voor
natuurlijke dekdienst. De maatschap
kocht de stier enige jaren later in. ‘Carlein is evenwel niet uit ki geboren’, vertelt
Van der Goot. ‘Oscar hebben we als kistier nooit gebruikt, gewoonweg omdat

de foto niet aantrekkelijk was.’ Als aardigheidje weet de veehouder nog te melden
dat Australische limousinfokkers die op
bezoek waren zelfs sperma van Oscar wilden importeren.

Preferente Marieke
De tweede pijler onder Carlein is de preferente stammoeder Marieke. ‘Marieke is
eigenlijk onopgemerkt preferent geworden’, meldt Sytze van der Goot. ‘Het is een
heel lieve, rustige, probleemloze koe met
ijzersterk beenwerk.’ Waarom de paring
met Oscar? ‘In ontwikkeling mocht Marieke wat groter, de bespiering geeft ze
goed door. Dat is juist wat Oscar nodig
heeft.’
Marieke (v. Jochem) werd in oktober 1998
door de maatschap aangekocht als drachtige vaars tijdens de uitverkoop van het
fokbedrijf van wijlen stamboekvoorzitter
Jan Gielen uit Wanssum. ‘Het was niet
meteen een dier waarvoor je je beurs onmiddellijk openzet’, geeft de veehouder
aan. ‘Marieke was eerder een onopvallende verschijning in de groep in vergelijking
met de andere koeien van Gielen die we
aankochten, zoals Gerda, Flamme en Godelieve, alledrie stiermoeders.’
Marieke kreeg van de bedrijfsinspecteur
85 punten voor algemeen voorkomen
met op onderdelen 86 punten voor ontwikkeling, 85 voor rastype, 85 voor bespiering en 83 punten voor beenwerk. De
Jochemdochter bezit allerbeste zoogkwaliteiten. Met de regelmaat van de klok
bracht ze elk jaar een kalf. De teller staat
voorlopig op negen. Onder de mannelijke
nazaten vinden we ondermeer Swier en
Ule terug, twee prima fokstieren. Swier
(v. Leon, av 87) werd als dekstier ingezet
bij fokker Nan Smit te Krewerd. De stier
kreeg bovendien een officiële exterieurindex van 105 103 103 105 105. Ule (v. Housard) kreeg 85 punten voor algemeen
voorkomen en was actief bij natuurorganisatie het Drentse Landschap uit Assen.
Ook in vrouwelijke lijn liet Marieke zich
niet onbetuigd. Dochter Tieke (v. Leon)
kreeg 83 punten voor exterieur, evenals
de volle zus van Carlein, Vieke. Carlein is
de laatste boreling van Marieke, die opnieuw drachtig is van Sander (v. Passe-Partout LCO). ‘Met koeien als Marieke blijf je
wel boer’, besluit Sytze van der Goot.
Carlein van ’t Hoogeveld: de toekomstige
winnaar van de kerstwedstrijd haalt een
puur Nederlands limousintalent in huis.
Guy Nantier
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