B E D R I J F S R E P O RTA G E

Giel Dieker: ‘Door de dieren tweemaal daags vast
te zetten bij het voeren, krijg je rust in het koppel’
Familie Dieker
Bennie, Ineke, Giel en Marinke Dieker hebben voor
het eerst een blondestiertje
staan op het nationale opfokstation te Toldijk.

Activiteiten:
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‘H

Vredige blondes
Terborg

fokkerij, vleesboerderijwinkel
blonde d’Aquitaine
170
karakter en kracht

oeveel geld Giel moet opbrengen?
De stier maakt op het centrale
opfokstation een geweldige eindspurt
met een groei van 2393 gram dag. Als je
bedenkt dat op de vorige veiling de uitschieters in prijs de stieren waren met
de hoogste groeicijfers, dan ziet het er
goed uit voor onze stier’, zegt Giel Dieker (37).
De blondefokker uit Terborg heeft met
Giel voor het eerst een stier op het centrale opfokstation COT te Toldijk staan.
Op 24 maart wordt hij geveild, samen
met veertien andere blondestieren. ‘Het
is afwachten hoe de stier zich uiteinde-

De COT-stier Giel moet het blondebedrijf van de familie Dieker
met stip op de kaart zetten. Rust en sterkte staan in het curriculum van de stier geschreven. Op het fokbedrijf is vastzetten
tijdens het voeren overgebleven uit een melkveeverleden.
tekst Guy Nantier

lijk plaatst tussen de andere stieren in
het aanbod. Van de dertig opgegeven
blondestieren zijn er vijftien geselecteerd voor centrale opfok. Daar hoort
Giel bij. Dat is dus al goed gegaan.’

Bijzondere samenloop
Het blijkt een samenloop van omstandigheden te zijn die maakt dat de jonge
veehouder en de stier dezelfde naam
dragen. Over de naamgeving van de stier
wordt rond de tafel dan ook hartelijk gelachen. Giel Dieker legt uit: ‘Jaarlijks nemen wij uit een boek een lijst met namen die beginnen met de letter van het

jaar. In 2011 was dat de letter G. Die lijst
lopen we dan gewoon systematisch af.
Toen het stiertje werd geboren, was toevallig de naam Giel aan de beurt. In de
toekomst moeten we daar wat beter op
letten, zeker voor de betere dieren.’ Vader Bennie Dieker (65) nuanceert het
voorval: ‘Liever een verkeerde naam bij
een goede stier dan andersom. Een mooie
naam bij een slechte stier is ook niks.’
Giel boert in maatschap met zijn vader
en moeder Ineke (62). Het bedrijf omvat
175 stuks blondestamboekvee, waarvan
75 moederdieren, 12 hectare mais en 31
hectare weiland. Giel werkt nog buitens-

Vastzetten tijdens het voeren schept rust in het koppel
en werkt een rustig karakter in de hand

huis bij een loonwerker, Bennie heeft de
dagelijkse leiding over het fokbedrijf en
Ineke runt de boerderijwinkel.
De lage vleesprijzen in 1998 en de uitstekende ligging aan een doorgaande weg
waren aanleiding om een eigen verkooppunt te starten. Ineke: ‘De burgers zijn
de supermarktkwaliteit beu. Aanvankelijk verkochten we het vlees van onze
uitstootkoeien in vleespakketten van 25
kilogram. Maar al snel bleek dat deze
hoeveelheid te groot was voor onze klanten. Ook de grote som geld die ze voor 25
kilo vlees moesten neertellen, werkte
remmend. Sindsdien verkopen we het
vlees bevroren in winkelverpakking.’

Vastzetten tijdens voeren

Teundochter Viola is de sterke
moeder op prima beenwerk
van COT-stier Giel
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Blondes worden op het bedrijf sinds
1980 gehouden. Aanvankelijk was dat
hobbymatig naast het mrij-melkvee.
‘Blondes waren toen een hype in Nederland vanwege de goede vleesprijzen en
de mooie uitstraling’, verhaalt Bennie.
‘In 1995 moesten we echter een keuze
maken: ofwel het melkquotum uitbreiden en investeren in een nieuwe melkstal, ofwel volledig overschakelen op de
vleesveehouderij. We hebben toen voor
het laatste gekozen.’
De aanbindstal en de ligboxenstal op het
bedrijf getuigen nog van het melkveehouderijverleden. In de aanbindstal is
overwegend het jongvee gehuisvest, in
de ligboxenstal staan de oudere vaarzen
en de koeien zonder kalf. De koeien met
kalf staan in een strostal. ‘Ons vee door-

loopt de drie typen stallen. Alle kopers
van fokvee komen wat staltype betreft
hier dus aan hun trekken.’
Uit het melkveeverleden is ook het tweemaal daags vastzetten van de dieren tijdens het voeren overgebleven. Bennie
Dieker: ‘Vastzetten tijdens het voeren
schept rust in het koppel en werkt een
rustig karakter in de hand. Je hebt ook
meteen in de gaten of er bij de dieren
wat scheelt.’ Ook de bijzondere plaatsing
van de kalvernesten in de strostal is bedacht vanuit de zorg om voldoende controle. De kalvernesten bevinden zich
namelijk aan de voergang. ‘Een eigen
concept uit 1995’, vertelt zoon Giel.
‘Toen we de stal in 2004 moesten herbouwen na een pyromaanbrand, hebben
we het idee behouden omdat het zo goed
werkt. Je hebt meteen controle over de
kalveren. Een kalfje dat achterblijft tijdens het voeren, merk je zo op.’
In het fokdoel van het bedrijf staat anno
2012 het behoud van het zeer rustige karakter op plaats één, sterkte en bespiering staan op twee, beenwerk op drie en
melkgift op vier. Giel: ‘Beenwerk is een
plaatsje achteruitgegaan en komt nu na
ontwikkeling en bespiering. Het beenwerk is hier gewoon supergoed.’

Promotie-actie
Terug naar de COT-stier Giel. De stier
heeft als vader Valentino. Valentino
werd gefokt door Jan Eggerink uit de
Franse stier Fauve en de 89 puntenkoe
Renommee G. Valentino is een sterke

stier van het mixte-élevage type met een
super karakter, aldus Bennie Dieker. Hij
zette hem gedurende drie seizoenen zonder beperking in op het bedrijf, voordat
hij de stier, vanwege een knieblessure bij
het bespringen, moest afvoeren. Giel: ‘Valentino woog 953 kilo geslacht gewicht en
was nog niet eens volledig afgemest. Hij
had een schofthoogte van 162 centimeter
en kreeg 89 punten voor algemeen voorkomen. Dat kon volgens de stamboekinspecteur best 90 punten zijn geweest,
ware het niet dat de stier op het moment
van beoordelen al wat mank was.’
De achtjarige koe Viola is de moeder van
de stier Giel. Deze Teundochter van 85
punten is nog steeds op het bedrijf fokactief. Met een tussenkalftijd van 365 dagen heeft ze tot nu toe vijf kalveren gegeven waarvan vier stierkalveren en één
vaarskalf. Giel Dieker: ‘Viola is het totaalplaatje zoals Impairzoon Teun ze
hier fokte: lang, sterk, super benen en
een super karakter. Hoewel de bespiering en de hoogtemaat aandachtspunten
zijn, willen we van koeien zoals Viola
best de hele stal vol hebben.’
Aanleiding om deel te nemen aan de collectieve opfok is het vergroten van
de naamsbekendheid van het fokbedrijf.
Bennie Dieker: ‘Aan keuringen nemen
we niet meer deel sinds de mkz-uitbraak
in Nederland in 2001. Bovendien ligt
onze interesse er niet zo en kost het veel
tijd en energie. Een beetje promotie via
de COT-veiling lijkt ons daarom niet verkeerd.’ l
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