Sinds Boer zoekt Vrouw is Agnes van de Ven een bekende
Nederlander. Paparazzi in de sloot en in de sporthal, het was niet
altijd leuk. In Gasselternijveen is ze helemaal op haar plek tussen de
tachtig Zwartjes. ‘Ik hoop nog eens een NRM-koe te fokken.’

D

e bekendste boerin van Nederland
woont in Gasselternijveen. Agnes
van de Ven (27) kreeg maar liefst 883
brieven in het programma Boer zoekt
Vrouw. Ze werd een bekende Nederlander en vooral een bekende boerin. Als
enige van alle vrijgezellen vond ze de
speld in haar hooiberg: Jurre. ‘Ik heb de
hoofdprijs gekregen’, aldus Agnes over
Jurre. Heel Nederland zag een oprecht
leuke en wellicht wat bescheiden jonge
vrouw, de agrarische wereld herkende
ook meteen een échte boerin. Vol toewijding voerde ze verlossingen uit, met veel
routine molk ze de koeien en ook als het
niet helemaal meezat in de stal bleef ze
rustig. Een vrouw met hart voor haar vak,
dat was duidelijk.
‘Toch heb ik pas echt voor de boerderij
gekozen toen we hier op het bedrijf in
Drenthe kwamen wonen’, vertelt ze in de
keuken, die voor heel Nederland bekend
terrein is. ‘Ik was achttien, zat weliswaar
op de has in Den Bosch, maar ook werke-

Zwartje 913 (Stadel x Lord Lily) past
bij het streven naar meer robuustheid
en hogere gehalten
eigendom van Harm en Fenny Pepping,
zeer gewaardeerde en vooruitstrevende
hf-fokkers, zo bemerkte Wim al bij zijn
eerste rondleiding door de stal. ‘Het waren beste koeien, dat zag ik meteen. We
hebben ook direct aangegeven dat we
naast het bedrijf en de grond ook de hele
veestapel erbij wilden overnemen.’

Overgang naar hf
Dat betekende voor familie Van de Ven
een enorme ommezwaai. Hadden ze in
Brabant dubbeldoel mrij-koeien, in Drenthe stelden de zwartbonte dames andere
eisen. ‘We hebben met die omschakeling
veel moeite gehad’, geeft Wim toe. ‘Van
een separatieruimte of een infuus tegen
melkziekte hadden we met onze roodbonten nooit gehoord. Elke boer krijgt
blijkbaar een koe die bij hem past.’

toch een grote invloed op de melkprijs.’
En de keuringen? Daarop waren de Zwartjes – die inmiddels bij nummer 1016 zijn
aanbeland – in het verleden al behoorlijk

‘Ik heb d e hoofdprijs’
Agnes uit Boer zoekt Vrou w is vooral toegewijde melkveehouder
lijk boer worden was niet zeker. Totdat ik
hier in Drenthe echt inspiratie kreeg om
in het eigen bedrijf aan de slag te gaan.’

Bedrijf met toekomst
De familie Van de Ven boert inmiddels
bijna zeven jaar op de nieuwe stek in de
kop van Drenthe, tussen Assen en Stadskanaal. ‘We waren eigenlijk al heel lang
op zoek naar een nieuwe locatie’, vertelt
vader Wim (65). Het bedrijf in Nuenen,
tussen Helmond en Eindhoven, bood
geen perspectief voor de toekomst. Agnes
en haar zuster hadden nog niet te kennen gegeven het bedrijf te willen overnemen. ‘Maar ik was zelf nog ambitieus genoeg voor een bedrijf met toekomst.’
Van riante uitkoping was echter geen
sprake. ‘Vrijwillig gedwongen verplaatsing’, noemt Wim de speurtocht die door
heel Nederland ging. Hij zocht naar een
bedrijf met een grote huiskavel en goede
bestaande gebouwen. Het bedrijf, 252 kilometer noordelijker, in Gasselternijveen
voldeed precies aan de eisen en was in
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De productiedrang en het fraaie exterieur van de koeien waren echter ook overtuigend. En met dank aan al die Zwartjes
– zoals alle koeien op het bedrijf heten –
kreeg Agnes meer en meer belangstelling
voor het werk op de boerderij. ‘Harm
Pepping heeft ons in het begin met raad
en daad bijgestaan wat de fokkerij betreft’, vertelt Agnes, die door het enthousiasme van de oud-eigenaar is aangestoken. ‘Hij geeft nog steeds advies, maar we
stippelen wel steeds meer ons eigen pad
uit. Ons management is anders en daar
hoort ook een ander fokdoel bij.’
Was het fokdoel in eerste instantie vooral gericht op een flinke melkplas en een
fraai exterieur, door de managementwijziging is de focus nu meer gericht op probleemloos melken, een hoge ruwvoeropname en lage kosten. De gemiddelde
productie ligt rond de 8000 kilo melk
met 4,31% vet en 3,40% eiwit. Agnes
zoekt duidelijk naar een robuustere koe
die betere gehalten geeft. ‘En natuurlijk het liefst meer eiwit, want dat heeft

succesvol. Enthousiast vertelt Agnes over
Zwartje 638, een Lord Lilydochter die uiteindelijk 89 punten voor haar exterieur
kreeg. ‘Een fantastische koe; we zijn met
haar in Beilen op de provinciale keuring
geweest en ook op de Noordshow.’
Maar wie in Drenthe mooie koeien fokt,
heeft ook geduchte concurrentie, weet
Agnes inmiddels. ‘Er lopen hier prachtige
koeien op mooie bedrijven, je moet natuurlijk heel wat in huis hebben om mee
te kunnen doen.’ Haar oogappel is momenteel een Stadeldochter uit de Lord
Lily, Zwartje 913. Ze meet 1,50 meter en
kreeg 85 punten. ‘Harm adviseerde ons
om Stadel te gebruiken op Lord Lily en
dat past buitengewoon goed. De Stadels
zijn robuust en kunnen de productie gemakkelijk aan, die passen bij ons management.’ Ook de dochters van Taco voldoen aan dat profiel.
Momenteel staan er op het inseminatielijstje Jesther, Rocko, Peinzer Boy, Olympic en Paramount. ‘We doen mee met het
testprogramma van Genes Diffusion om-

dat die wat ander bloed heeft en de stieren duidelijk de combinatie maken tussen positieve gehalten en sterk exterieur.’
De eerste lange en sterk gebouwde Rockopinken zullen komende zomer afkalven. ‘Het lijkt bijzonder goed. Ik hoop
echt nog een keer een koe te fokken waar
we mee op de keuring zullen schitteren,
ja een NRM zou fantastisch zijn’, vertelt
Agnes, die ook in het bestuur van de Jongeren Veeteelt Organisatie Drenthe enthousiast meepraat over de fokkerij.

Agnes koeverzorgster
De fokkerij en eigenlijk de algehele koeverzorging is duidelijk helemaal het terrein van Agnes, die al bijna vijf jaar op
het ouderlijk bedrijf werkt. Ze verzorgt
twee keer per dag het melken in de vorig
jaar gerenoveerde 2 x 7-visgraatmelkstal
en ze insemineert de koeien. ‘Dat is leuk
werk, je weet wat je doet en de kunst is
toch op moeilijke koeien en op moeilijke
tijdstippen de beste resultaten te halen.’
Vader Wim verzorgt het voeren en doet
toch wel drie kwart van het landwerk,
terwijl moeder Maria de kalveren verzorgt. En zo heeft de hele familie zich ingezet om de afgelopen jaren gestaag te
groeien in aantal koeien en een quotum
van ruim 700.000 kilo melk.
Ze zijn nu op een punt dat de stal behoorlijk vol zit. ‘Optimaliseren’, noemt Agnes
het doel voor komende jaren. En wellicht
verder groeien? Het bedrijf met toekomst
zoals Wim het voor ogen had is gevonden. Het staat in de startblokken voor de
volgende fase. En de opvolgers ook.
Alice Booij
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