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Fijne dieren door

hard selectie

De Brabantse Piemontesehouders Cees van de Nostrum en Bas Basemans hebben een duidelijk fokdoel en
een uitgesproken mening over diergezondheid in de vleesveehouderij.

In de stal is Cees van de Nostrum bezig met het voeren
van de stieren. Hij schept wat krachtvoer over het ruwvoer
dat al voor het voerhek ligt. Samen met zijn schoonzoon
Bas Basemans heeft hij ongeveer 100 Piemontesen. Van de
Nostrum is inmiddels met pensioen, maar de beide heren
combineerden hun vleesveebedrijf altijd met een baan in de
bouwsector. De runderen op hun bedrijf De Kreitehei zijn allemaal raszuivere stamboekdieren. De koeien en het jongvee
lopen buiten, achter de stal. Het zijn rustige en nieuwsgierige dieren, die graag naar je toekomen.

Van de Nostrum begon zo’n 35 jaar geleden met Piemontesen. Eerst met kruisingen, toen die ‘in’ waren, maar al snel
kocht hij embryo’s uit Italië. Steeds probeerde hij zijn dieren
te verbeteren. Basemans startte zo’n twintig jaar geleden
met Belgisch Witblauwen, maar stapte twaalf jaar geleden
ook over op Piemontesen. Het fokdoel van de beide fokkers
is duidelijk. ”We willen een fijn, lang dier met goede benen”,
zegt Basemans. “Hoe fijner de botten, hoe fijner het vlees.
En bovendien wegen botten veel, maar brengen ze niks op.”

Makkelijk afkalven
Naast de fijne botstructuur is ook het afkalfgemak van belang. Basemans:“In het begin kalfde nog 20 tot 25 procent
af met een keizersnee, omdat er nog MRIJ-bloed in de dieren
zat. Toen was het van belang om dikke kalveren te krijgen.
Nu is een keizersnede echt een noodgreep.” Nog ongeveer
een keer per twee jaar moet de dierenarts hiervoor komen.

‘we fokken op het scherpst van de snede’
Van de Nostrum wijst op een af te mesten koe in de stal.
“Die heeft een keizersnede gehad en gaat nu weg. Als je
fokt op afkalfgemak, moet je hier geen dieren met een hechting hebben rondlopen.”
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beleid
De dieren van Basemans en Van de Nostrum zijn wat eenkennig, maar
uiteindelijk wint hun nieuwsgierigheid het en komen ze op je af.

“We fokken op het scherpst van de snede. Aan de ene kant
willen we geen keizersneden, maar aan de andere kant wel
grote, mooie kalveren. Dus we moeten heel alert zijn. We
weten inmiddels wel hoe we moeten verlossen.” Ondanks de
aversie tegen keizersneden doet Basemans ieder jaar twee
tot drie ‘risicoparingen’. “Wij moeten ons blijven onderscheiden omdat we graag fokmateriaal willen verkopen.”
De Kreitehei verkoopt een groot deel van het vlees vanuit
huis. Heerlijk vlees van de piemontees, noemen ze dat. Maar
in hun fokdoel speelt de vleeskwaliteit geen grote rol. “Het
doel is niet om het beste vlees te krijgen, maar om beesten
te fokken waar iedereen mee vooruit kan”, zegt Basemans.

Hoge aaibaarheidsfactor
Ook het karakter van de koeien nemen de fokkers mee in
hun fokdoel. De dieren moeten benaderbaar zijn. Als een
dier drie dagen na afkalven nog geen mensen in de buurt
wil hebben, wordt ze niet meer ingezet voor de fokkerij. “We
zijn keihard in ons selectiebeleid.”
Piemontesen zijn van nature dieren met een hoge aaibaarheidsfactor. Ze zijn wel wat eenkennig, maar uiteindelijk
wint hun nieuwsgierigheid het en komen ze op je af. Het
zijn heel rustige dieren, ze zullen niet snel in verzet gaan.
Het bedrijf neemt regelmatig deel aan keuringen. Twee keer

per dag laat het duo de kalveren drinken bij de koeien die
in de stal staan. Zo wennen ze aan het touw en aan mensen
om zich heen. Als er dan een keuring is, wordt er met de
dieren nog een beetje geoefend. Met een grote kanshebber
wordt extra geoefend op mooi stappen.

Hoge gezondheidsstatus
Het bedrijf van de beide mannen heeft een van de hoogste
gezondheidsstatussen in de vleesveesector. Ze zijn vrij van
IBR en Leptospirose en Salmonella-onverdacht. Voor BVD heeft
het bedrijf momenteel een observatiestatus omdat er nog
drie stieren getapt moeten worden. “Als je dieren exporteert
is diergezondheid natuurlijk extra van belang”, vindt Van de
Nostrum. “Maar wij willen geen uitval. Vrij zijn van Lepto en
IBR is gewoon een must.”
Deelname aan Salmonella en BVD levert rondom keuringen extra
werk op, maar het bedrijf piekert er niet over die deelnames
te beëindigen vanwege de keuringen. Basemans is stellig: “Wij
lopen als Nederland achter op de EU met onze statussen. Wij
moeten toch ook IBR-vrij zijn? Ook keuringen mogen best een
hogere gezondheidsstatus krijgen. Nederland is eigenlijk maar
een postzegel met een hoge veedichtheid, dus dierziektebestrijding is van belang. Neem bijvoorbeeld BVD. Dat is een sluipmoordenaar. Ook vleesveehouders moeten daar wat aan doen.”
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