Ebo Drewes van het blonde d’Aquitainefokbedrijf Regenkamp kreeg
de Blonde Award 2008 toegekend. Met de zelfgefokte Vegano zal hij
weldra deelgenoot zijn van een wereldprimeur voor het ras. HG
brengt binnenkort gesekst sperma van deze stier op de markt.

A

ls er wat te beleven valt waar blonde d’Aquitaines bij betrokken zijn,
dan is Ebo Drewes uit Winsum steevast
van de partij. De Groninger is blondefokker van het eerste uur én een onverbeterlijke feestneus. De jaarlijkse busreis naar Frankrijk om de nationale van
het ras bij te wonen en om enkele bedrijfsbezoeken af te leggen wordt nu al
een aantal jaren door hem georganiseerd. ‘Instructief, en plezier gegarandeerd!’, geeft de olijke Drewes (58) aan.

Onlangs eindigde Ebo Drewes voor de
toekenning van de Blonde Award 2008
ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering op een gelijke plek met
stamboekvoorzitter Ed Neerincx.
De Blonde Award volgt de trofee van
‘Blondefokker van het jaar’ op en bekroont niet langer alleen fokprestaties
maar ook zaken als promotie en inzet
voor het ras. ‘Ik zie het als erkenning,’
zo geeft Drewes zijn gevoel bij de nominatie weer, ‘voor mijn fokkerij, maar

Riquita (av 89), moeder van Regenkamp Vegano, met haar kalf (v. Orion)

Ebo Drewes: ‘Ik heb de pest aan dieren
met een slecht karakter’
ook voor mijn inzet als bestuurslid van
het stamboek.’

Aaibaarheid allerbelangrijkst
De traditionele Hollandse stal waar de
ongeveer dertig blonde d’Aquitainefokmoeders van het fokbedrijf Regenkamp
in de winter aan de ketting staan, staat
er leeg maar netjes bij. Tot 2000 heeft de
Groninger er holsteinkoeien gemolken
en fokte hij blonde d’Aquitaines voor de
hobby. Om gezondheidsredenen werd
het melkquotum verkocht en werd volledig overgeschakeld op vleesvee. De
fokker wijst bij het langslopen naar de

Niet groot, wel lief
Fokker Ebo Drewe s weldra deelgenoot van wereldprimeur
ligplaatsen: ‘Een hoogtemaat van 152 à
155 cm is hier voldoende, anders passen
ze er niet meer in.’ En voor de stieren?
‘Voor stieren mag je er tien centimeter
bij doen.’ Daarnaast hecht Drewes heel
veel belang aan het karakter van zijn
blondes. ‘Ik wil ze ’s winters en ’s zomers kunnen aaien, anders is de lol van
het fokken eraf. Ik heb de pest aan dieren met een slecht karakter.’ Ook noemt
hij droog beenwerk en afkalfgemak essentieel. En het vlees? ‘Duizend kilogram voor vrouwelijke dieren en 1400
kilogram voor de stieren is in mijn ogen
genoeg.’ Het fokdoel omschrijft hij als:
‘Foktypische blondes met vlees.’
Slechts bij een handvol moeders wordt
ki gedaan, hoofdzakelijk met het doel
stieren te fokken om de overige dieren
van de veestapel te dekken. Ebo Drewes
geeft hierbij aan dat hij aan lijnenteelt
doet om een homogene veestapel te bewaren en om minder invloeden van buitenaf te hebben, want het blonde d’Aquitaineras is nog jong.
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Vorig jaar werd Regenkamp Brigite (v.
Ecu), gefokt door Drewes zelf, nationaal
kampioene te Mariënheem bij de vrouwelijke dieren tot een jaar. ‘Brigite is tot
op heden de grootste voldoening uit
mijn fokkerijcarrière bij de blondes’,
geeft hij aan. ‘Iedereen kwam mij na afloop van de keuring vragen wie vader
Ecu wel was. Kijk, dat is juist de uitdaging: topproducten fokken die een ander
niet heeft.’
Brigite is net gespoeld met Ultra, nationaal kampioen bij de driejarige in 2007,
wat acht embryo’s heeft opgeleverd. ‘Een
kampioenenparing,’ zegt hij zichtbaar
genietend van deze combinatie.

Regenkamp Vegano
Weldra prijkt op de stierenkaart van HG
de door Drewes gefokte stier Regenkamp
Vegano, halfbroer van Brigite. Momenteel vertoeft de stier nog in quarantaine.
Zodra dit achter de rug i,s gaat de stier in
productie voor zowel klassieke spermarietjes als gesekste rietjes, een wereldpri-

meur voor de blondefokkerij. Vegano is
een vleestypische blondestier die met 89
punten voor exterieur werd ingeschreven en 1a behaalde te Mariënheem. Vegano was coverboy in 2006 voor ‘De
Blonde’, het contactblad van het blonde
d’Aquitainestamboek Nederland. Vader
is Goliath (av 89), moeder is Riquita,
eveneens goed voor 89 punten.
Goliath is met 1451 kilogram de zwaarste stier die op een Nederlandse keuring
is geweest. Deze Dizierzoon in combinatie met Jirene RR kocht Drewes als embryo uit Frankrijk in en heeft in Winsum
een behoorlijke stempel op de veestapel
gedrukt. ‘We hebben met Goliath alles
gewonnen wat er te winnen viel’, blikt
Ebo Drewes terug. De fokker vertelt er
nog graag bij dat hij Jirene in Frankrijk
had gezien en zelf de paring met Dizier
had voorgesteld aan haar eigenaar. ‘Dizier was een al wat oudere stier met veel
goede nakomelingen op de keuringen.’
Vegano’s moeder is de Franse koe Riquita, een grote, lange en uitgebalanceerde

Nationaal kampioene Brigite is een
halfzus van ki-stier Vegano
Mikadodochter. Mikado was tweemaal
nationaal kampioen in Frankrijk en
werd gefokt door Gaec Bouas te St. Ferréol. De moeder van Riquita is de Franse
koe Jalma van fokker Gérard Soignet uit
Preudhomat. ‘Ook Riquita voert in haar
stamboom terug op Jirene via Genereux,
Jalma’s vader’, zegt Drewes.
‘Riquita en Goliath zijn dus verre familie
van elkaar. Jirene vind je trouwens in
heel wat stambomen terug, zoals bij de
bekende fokstieren Richelieu, Rubio,
Otario, Serin.’ Vegano was Riquita’s derde kalf, de eerder geciteerde Brigite haar
vierde kalf.

Koeien en vrouwen
De Groninger kocht Riquita voor veel
geld op anderhalfjarige leeftijd aan, tijdens de jaarlijkse busreis in 2002. Drewes lachend: ‘De collega’s waren benieuwd wanneer en hoe ik de aankoop
aan mijn vrouw zou vertellen. Twee dagen na de reis belden ze me op om te
vragen of ik nog steeds thuis woonde. Ik
heb het haar toen maar meteen verteld.’
Een bijzondere reden voor de aankoop
kan Drewes niet direct noemen. ‘Ik kocht
haar puur gevoelsmatig aan. Waarom
valt iemand voor een bepaald type
vrouw? Dat is ongeveer hetzelfde.’
Guy Nantier
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