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Lichtgewicht oerblondes zĳn nu zw aarg

Charmante tan te

Aan de keukentafel kibbelen Harrie en Johan
met de scholier Martĳn vaak over de blonde
d’Aquitainefokkerĳ. Drie verschillende familienamen, maar wel met één gezamenlĳke passie.
tekst Guy Nantier

H

arrie Dekkers (71), schoonzoon Johan Scheepens (46) en
kleinzoon Martĳn van den Berkmortel (14). Drie verschillende namen die in de ‘wĳ-vorm’ spreken als het gaat over de
blonde d’Aquitaine. Op de recente nationale keuring in Marienheem behaalde vof Dekkers uit Nĳnsel, St. Oedenrode, de
vierde plek in de bedrĳfsgroepenkeuring en behaalde met Gericault het kampioenschap bĳ de stieren met de beste slachteigenschappen. ‘Maar ik wil de hoogste podiumplek in de indi-
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viduele keuring’, laat Martĳn duidelĳk blĳken. ‘Ik wil de beste
fokken, niet de beste kopen, Wĳ vinden het spannender zelf
één keer die topper te fokken.’ Of de succesvolle Nederlandse
fokker Marcel Gerritsen Martĳns voorbeeld is? ‘Nee, mĳn opa
is mĳn voorbeeld.’ Opa Harrie is duidelĳk in zĳn nopjes met
de uitspraak. ‘Hĳ gaat het nog maken’, klinkt het overtuigd.
Harrie: ‘Voor zĳn veertiende verjaardag hebben oma Riek en ik
Martĳn mede-eigenaar gemaakt van een vaarskalfje. Hĳ mag
zelf bepalen welke stier erop gaat. Het kalfje dat hieruit zal
geboren worden, wordt zĳn volle eigendom.’
Martĳn blĳkt in zĳn vrĳe tĳd nu al het internet af te struinen
naar de beste blondestier voor zĳn kalfje.

De ideale stier
Johan, Martĳns oom, mengt zich in het gesprek: ‘Het gaat met
Martĳn een andere fokkerĳ worden. Wĳ bekĳken de fokkerĳ
op koppelniveau. Wĳ willen geen mengelmoes door één op één
paringen te maken.’ Harrie vult aan: ‘Ook omdat wĳ vanuit
een low budget werken. Nu kopen wĳ een stier aan, laten deze
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Harrie Dekkers (71):
‘Blondes zitten kort bĳ de natuur.
Het zĳn sterke dieren’

Johan Scheepens (46):
‘Blondes hebben een breedspectrummineralenmengsel nodig’

Martĳn van den Berkmortel (14):
‘Over diergezondheid moet
ik alles nog leren’

twee jaar dekken en verkopen hem dan door. Maar uit de aanpak van Martĳn komt ooit wel een “kroontje” dat wĳ niet zullen bereiken met een eigen stier.’
Voor Harrie en Johan hoort een stier aankopen gewoon ook bĳ
hun fokkerĳbeleving. ‘En het is ook makkelĳker werken.’ Alhoewel beide heren duidelĳk met één stem spreken, blĳkt er in
de zoektocht naar de passende dekstier toch een verschil in
werkwĳze tussen beide generaties. Harrie zoekt bĳ de betere
fokkers uit de betere koeien de betere stier uit. Johans zoektocht leidt hem naar de absolute topfokkers. Johan: ‘Maar we
komen er altĳd uit. Gezamenlĳk uitgangspunt is dat de stier op
alle koeien moet passen. En het moet betaalbaar blĳven.’ Martĳn enthousiast: ‘Ik zoek gewoon de beste stier op internet.’

Zwaarder, maar eleganter
Het moet gepreciseerd: bĳ de familie Dekkers loopt het blondekoppel dat dertig stuks telt, het hele jaar door buiten op de
weide. Het jongvee tot één jaar kan wel vrĳ naar binnen. Zolang de kalveren bĳ de moeder lopen, staat ook krachtvoer ter

beschikking. ‘Maar vanaf één jaar blĳven ze het jaar rond buiten’, vertelt Harrie, die werkzaam was in de veevoederindustrie. ‘Ik heb van mĳn ouders geleerd dat koeien buiten moeten
lopen. Wĳ bezitten de grootste openluchtveehouderĳ van SintOedenrode. En dat is goed voor het imago.’
In de winter krĳgen de dieren het winterrantsoen – voordroog,
hooi en perspulp waarin mineralen worden bĳgemengd – op
de weide bĳgevoerd. ‘Het hele jaar door grasproducten, een
breedspectrum-mineralengift, ontwormen bĳ de rantsoenovergangen en vliegenbestrĳding: dat is hier de standaard.’
De keuze voor het blonde d’Aquitaineras maakte Harrie in
1988. ‘Met een drukke baan buitenshuis zoek je een ras dat
dicht bĳ de natuur zit en makkelĳk afkalft. En over fokkerĳ
kun je blĳven praten en er zelf wat aan bĳdragen.’ Welke ontwikkeling hebben Harrie en Johan gezien in het blonde
d’Aquitaineras? Johan: ‘Een grote ontwikkeling. Een koe van
400 kg geslacht was vroeger zwaar, nu is 600 kg te licht.’ Harrie
vult aan: ‘De dieren zĳn ook eleganter en fĳner in bespiering
geworden. Blondes zĳn nu charmante tantes in de weide.’ l
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