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Nieuwe herefordvoorzitter Henk Kuipers ziet kansen voor buitenlandse
aandacht voor Nederlandse kwaliteit herefordrund

Henk Kuipers zal de komende jaren de voorzittershamer van het

Werken aan imago

de registratie van geboortegegevens te bevorderen en wil werken

herefordstamboek hanteren. De fanatieke herefordfokker hoopt

aan meer waardering voor vleeskwaliteit.
tekst Jaap van der Knaap

H

et herefordrund verdient veel meer
aandacht dan het nu krijgt. Dat is de
uitdaging waarmee de kersverse voorzitter van het herefordstamboek Henk Kuipers de komende zes jaar aan de slag wil.
‘Er is in Nederland flinke vooruitgang
geboekt op het gebied van beenwerk en
ook de vleeskwaliteit van de hereford is
door jarenlange strenge selectie sterk
verbeterd. Maar slagers en consumenten blijven bij de hereford denken aan
dieren die snel vervetten, terwijl dat al
lang verleden tijd is. We moeten de consument de kwaliteit van herefordvlees
weer leren waarderen.’
Het zijn duidelijke uitspraken van Kuipers (54), die in Erm samen met zijn
partner Sonja Oost ongeveer 40 hereforddieren houdt. Hij aanvaardde recent
de voorzittershamer, omdat hij vindt dat

met meer focus op ontwikkeling en lengte dan het wat kleinere, meer bevleesde
Britse type. Als stamboekvoorzitter zal
hij toch beide stromingen binnen het ledenbestand evenveel aandacht moeten
geven. ‘Het is geen kwestie van kiezen’,
stelt Kuipers. ‘We hanteren de internationaal afgesproken rasbeschrijving waarbinnen plaats is voor beide rastypes.
Daar ga ik ook vierkant achter staan. Je
moet als fokker de eigenschappen van
een ras niet verloochenen, al kun je natuurlijk wel bepaalde kenmerken proberen te verbeteren. In Nederland is er
sterke vooruitgang geboekt in beenwerk,
maar zeker ook in hoogtemaat. Nu zullen we juist weer wat meer aandacht
moeten geven aan bespiering, zonder
daarbij karakter, melkgift en geboortegemak uit het oog te verliezen.’

‘Ik wil de consument de kwaliteit van
herefordvlees weer leren waarderen’
er volop kansen liggen voor herefordfokkers. ‘We hebben als stamboek driemaal
dieren geleverd aan de veiling van het
centrale opfokstation in Toldijk. Bij de
tweede ronde hebben de hereforddieren
laten zien dat ze zich met een gemiddelde daggroei van 1683 gram prima kunnen meten met de grote Franse rassen.’
Dat de gemiddelde prijs vooralsnog niet
helemaal uit de verf kwam, wijt Kuipers
vooral aan de onbekendheid van het ras
en beslist niet aan de organisatie. ‘Er is
gewoon nog te weinig belangstelling
voor ons ras, waardoor er te weinig vraag
is. Maar door mee te doen in Toldijk hebben we ons ras wel in de etalage gezet.’

Kansen voor export
Kuipers is een gedreven herefordfokker
en startte met zijn veestapel in 1996. Hij
importeerde een aantal belangrijke basisfokkoeien en stieren uit Denemarken
waarmee hij succesvol verder fokte. Het
is geen geheim dat Kuipers aanhanger is
van het hoornloze Deense type hereford,
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Die vooruitgang in kwaliteit dankzij fokkerij biedt volgens Kuipers volop kansen.
‘In Denemarken is er een grote vraag
naar kwalitatief goede hereforddieren
vanuit Tsjechië en Rusland. Dat uit zich
in goede prijzen. Oost-Europese landen
hebben de herefords ontdekt omdat het
dieren zijn die in sobere, koude omstandigheden toch goede prestaties kunnen
leveren. Van die vraagmarkt zouden we
als Nederlandse fokkers ook een graantje mee moeten pikken. Maar dan moeten we wel groeien in aanbod. Met 1500
geregistreerde dieren en 140 fokkers
kunnen we onvoldoende aantallen leveren. Ik zie het als een van mijn opdrachten om meer leden en meer dieren bij
het stamboek te krijgen.’
Kuipers heeft voor zijn plannen zes jaar
de tijd, de maximale ambtstermijn die
de nieuwe statuten aangeven. De laatste
jaren was er juist een snelle roulatie van
de voorzittershamer door diverse oorzaken, maar volgens Kuipers staan nu de
neuzen allemaal weer dezelfde kant op.

‘We denken dat we vooral stoppende
melkveehouders enthousiast kunnen
maken voor herefords’, zo komt Kuipers
terug op zijn ledenwerfactie. ‘Veel oudmelkveehouders hebben lege stallen en
willen graag nog wel een aantal mooie,
maar vooral ook gemakkelijke dieren in
het land. Dan is hereford het ideale ras.’
Daarmee mikt Kuipers duidelijk op het
houden van herefords in hobbyachtige
sfeer. ‘Voor professionele vleesveehouderij moet je veel dieren houden of een
goede afzet hebben. Mannen als Giel
Hermans, beloond met de prijs voor
agrarisch ondernemer van 2011, lukt dat
omdat hij ook zelf slacht en het vlees
zelf vermarkt. Ook Pure Graze timmert
hard aan de weg om het herefordras te
promoten. Hermans en Pure Graze hebben in elk geval afgelopen jaar voor een
goede reclame van het ras gezorgd.’

Registratie bevorderen
Bevlogenheid lijkt de voorzitter te typeren, maar zelf vindt hij zichzelf vooral
ook rustig, ‘open-minded’ en iemand
met voldoende kennis van zaken. Ook
over zijn eigen herefordfokkerij hanteert
hij die open houding. Op een website
houdt hij de ontwikkelingen bij van het
bedrijf en meldt hij ook wanneer het
niet goed gaat, zoals recent bij de geboorte van een dode tweeling. Vanwaar
die openheid van zaken?
‘De website zie ik als educatief en informatief voor mijn omgeving. Ook bij ons
gaat het niet altijd vanzelf. Misschien
kunnen anderen wat leren van wat er bij
ons misgaat of juist van wat er goed
gaat.’ Op de site meldt Kuipers ook gewichten van pasgeboren kalfjes en hun
afstamming. Kuipers hoopt dat het andere leden inspireert. ‘Wanneer we meer
leden krijgen die informatie verzamelen
over geboortegemak en gewicht of het
exterieur van hun dieren laten beoordelen, dan kunnen we betrouwbaardere
fokwaarden berekenen. Daar kunnen we
allemaal ons voordeel mee doen, daar
wil ik aan werken.’
Aan ambities heeft Henk Kuipers duidelijk geen gebrek. l
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