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Focko Zwanenburg is voorzitter van het nieuw opgerichte, ambitieuze
Nederlands Aberdeen Angus Stamboek

‘Angus maakt excellent
vlees van pitrus’
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Toen Focko Zwanenburg voor zijn hobby aberdeen angus ging
houden, kwam hij er al snel achter dat het ras een Nederlands
stamboek nodig heeft. Zo raakte de dierenarts, veehouder en
ondernemer ook bestuurlijk actief. ‘Er is veel vraag naar angus-

Vleesvee:

Focko Zwanenburg
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dierenarts
dierenarts bij Dierenartsencombinatie Gorredijk, daarvoor veterinair bij Alta Genetics en Van Stad tot Wad
dierenartsen
Sweachster Angus met zo’n 30
aberdeen-angusdieren

dieren. Een stamboek helpt bij de registratie, afstamming en de
promotie van het ras. De angus heeft een mooie toekomst.’
tekst Alice Booij

H

ij had altijd al graag boer willen
worden en met het beschikbaar komen van wat natuurgrond in de buurt
greep dierenarts Focko Zwanenburg uit
het Friese Beetsterzwaag de kans om
eindelijk koeien te houden. Het werden
aberdeen-angusrunderen.
‘Tijdens een van mijn reizen naar Amerika kreeg ik voor het eerst vlees van
aberdeen angus te eten. Heerlijk. We
zaten in een restaurant met uitzicht op
de kudde, net als met kreeft kon je bijna
de biefstuk uitzoeken’, vertelt Zwanenburg gedreven. ‘Je mocht je eigen stuk
vlees op de barbecue braden; het was
echt een prachtige belevenis.’ Zo wil ik

registratie te krijgen. Het vervolg is opname van aberdeen-anguswaardige dieren in het stamboek. ‘We zijn bezig met
een inspecteur die de dieren gaat beoordelen. We willen alleen échte aberdeen
angus in het stamboek’, zegt hij ambitieus. ‘Van hulpboeken is geen sprake, we
willen meteen goed beginnen.’

Internationale erkenning
Aberdeen angus is een van de meest
voorkomende vleesveerassen in de
wereld. Er is een grote populatie in
Noord- en Zuid-Amerika en daarnaast in
Schotland, het land van oorsprong. ‘We
hebben inmiddels nauw contact met het

‘Van hulpboeken is geen sprake,
we willen meteen goed beginnen’
ook koeien houden, dacht Zwanenburg.
Via de site Marktplaats.nl kocht hij zijn
eerste dieren. Hij kwam er al snel achter
dat er helemaal geen stamboekregistratie rondom de aberdeen angus was. ‘Via
Marktplaats kwam ik ook in contact met
meer aberdeen-angusfokkers en we besloten met zijn allen dat er een stamboek moest komen.’

Starten met kwaliteit
Inmiddels is dat op 12 december 2012
gelukt met de oprichting van het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek en
heeft Zwanenburg de voorzittershamer
opgepakt nadat hij zich met bestuursleden Rutger Woolderink, Otto van Verschuer, Richard van Heuvelen en Mark
Smits-van Oyen flink verdiept had in de
taken die het stamboek op zich zou nemen. ‘We hebben inmiddels een stamboekregistratie, zodat de afstamming
van de dieren bekend is.’
Het betekende DNA-onderzoeken van
stieren en koeien om zo een sluitende

moederstamboek en we gaan ervoor om
een internationale erkenning te krijgen.’
Met name de houderij van de Schotse
aberdeen angus spreekt het stamboek
aan en zo kan Zwanenburg al wel een
‘true type’ angus formuleren. ‘De dieren
worden daar gehouden in natuurgebieden, sober, duurzaam en natuurlijk. Het
zijn geblokte dieren van zo’n 1,35 meter
hoog die van pitrus excellent vlees kunnen maken. Dat is ook de lijn die we in
Nederland hanteren.’ Ook het gemakkelijke karakter en de hoornloosheid zijn
unieke punten van de aberdeen angus.
‘In het cultuurlandschap van Nederland
is er in natuurterreinen behoefte aan
een aberdeen angus in dienst van het natuurlandschap. In het natuurbeheer
zien wij echt een hoofdrol weggelegd
voor de angus.’

Platte organisatie, korte lijnen
Voor de toekomst zijn er nog uitdagingen genoeg. Vooral om eerst meer leden
te krijgen. In Nederland zijn er zo’n 40

veehouders met zo’n 1000 aberdeenangusdieren actief, waarvan er onlangs
al twintig lid geworden zijn van het
stamboek, met 350 ingeschreven dieren.
‘Dat zijn veelal jongere mensen die naast
een goede baan, vaak in een eigen onderneming, plezier beleven aan de angus en
het als een extra business zien.’
Een groep leden dus die – gezien de toenemende belangstelling van veehouders
voor de aberdeen angus – nog verder uitgebreid gaat worden. ‘We willen naar
een stamboek met veel leden, een platte
organisatie met korte lijnen, waarbij we
gebruikmaken van de modernste technieken.’ Zo is de nieuwe website pasgeleden online gegaan en is daarbij ook een
directe koppeling gemaakt met CRV VeeManager. ‘Daarmee faciliteren we onze
leden, ze kunnen deze ook downloaden
op smartphone of tablet.’

Van veehouder naar consument
In zijn eigen bedrijf Sweachters Angus
zoekt Zwanenburg nadrukkelijk de samenwerking om de keten van veehouder naar consument zo kort mogelijk
te houden. Het betekent dat hij kookworkshops organiseert, een webshop
heeft opgezet en uitdrukkelijk de samenwerking zoekt om tot meer afzet te
komen.
‘Zo zien we het binnen het stamboek op
termijn ook voor ons’, geeft de voorzitter aan. Hij wijst ook op de nieuwe internetpagina van het Nederlands Aberdeen
Angus Stamboek waarop hulp wordt gegeven bij het aankopen van dieren. ‘We
hebben zelfs op de internetpagina informatie opgenomen over wat mensen
moeten doen wanneer ze starten met
het houden van koeien, inclusief het
aanvragen van een ubn en een gezondheidsstatus.’
Daarnaast hoopt het bestuur ook in de
toekomst een rol te kunnen spelen in de
afzet van de dieren. ‘Wij vinden dat echt
een taak van het stamboek. Zo bewaken we ook de exclusiviteit van de angus. We willen een korte keten en vierkantsverwaarding van vlees. Alles van
de aberdeen angus gaan we benutten.’ l
www.angus-stamboek.nl
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