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ME L K E R S

Op 1 april 2015 verdwĳnt na 31 jaar het melkquotum en
dat geeft starters in de melkveehouderĳ weer een kans.
Veeteelt portretteert tot april in een serie zes startende
melkveehouders.
DICK VAN DEELEN
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en nestje kuikens en jonge konĳnen.
Bĳ Dick van Deelen (47) uit Zoelen
zorgde dit kleinvee voor de eerste voortekenen van de uitdrukkelĳke wens om
later boer te worden. De ouderlĳke hobbyboerderĳ zorgde met een ‘koffiekoe’,
een hectare land en wat vleeskalveren en
-varkens dan ook voor prima vermaak in
de jeugdjaren van Van Deelen. Maar als
zoon van een bouwvakker bleek professioneel boer worden er niet in te zitten.
Via de vriendengroep en de plattelandsjongeren (PJGU Woudenberg) kwam
Dick van Deelen wel in aanraking met de
fokkerĳ. Op zĳn zeventiende nam hĳ al
deel aan het landelĳk kampioenschap
veebeoordelen en hielp hĳ naburige fokkers op keuringen. De liefde voor fokkerĳ vormt vervolgens een rode draad door
zĳn leven.

Paringsadviseur Dick van Deelen vindt omvang
niet het belangrĳkste voor gezond melkveebedrĳf

‘Ik ben geen
échte avonturier’
Emigreren of geiten melken was voor Dick van Deelen te avontuurlĳk. Maar in kleine stapjes en via de springplank jongveeopfok staat hĳ nu voor de start van zĳn grote wens: zelf melken.
Fokkerĳ-inkomsten maken deel uit van het ondernemingsplan.
tekst Florus Pellikaan

van Deelen (39) herinneringen ophalend.
‘Maar ik ben niet zo’n avonturier en
spring niet overal zomaar in. Er zĳn dan
ook momenten geweest dat ik dacht geen
boer meer te zullen worden.’
De situatie veranderde eind 2008 toen
van het ouderlĳk melkveebedrĳf van Rosita in Culemborg een buitenstuk land
werd verkocht voor woningbouw. ‘Mĳn
schoonouders wisten van mĳn grote
wens en hebben de herinvesteringsverplichting aangegrepen om samen met
ons een boerderĳ te kopen. Voor deze
kans ben ik ze nog altĳd erg dankbaar.’
Vanwege hun inmiddels schoolgaande
kinderen wilden Dick en Rosita in de Betuwe blĳven. Ze kwamen bĳ het huidige
bedrĳf in Zoelen uit. ‘De keuze was toen

melkquotum en zeven hectare land kopen en direct starten met melken of tien
hectare extra grond kopen en beginnen
met jongvee opfokken. Aangezien ik
niet zo radicaal ben ingesteld en op advies van mĳn schoonvader hebben we
voor zekerheid gekozen en de grond gekocht. Achteraf is dat door grondgebondenheid een goede keus geweest.’

Jongveeopfok niet rendabel
De Betuwse fokkerĳliefhebber startte
met de opfok van jongvee van zĳn
schoonouders en later met die van enkele andere melkveehouders. Maar al
snel kocht hĳ ook zelf kalfjes aan en
werden er op het eigen bedrĳf embryo’s
ingezet uit zĳn al bestaande hobbyfok-

Eerst extra grond gekocht
Diverse jaren werkte Van Deelen als vertegenwoordiger voor ki-organisatie Alta. Later werd hĳ paringsadviseur, de laatste
paar jaar werkte hĳ als zelfstandige. Daarvoor werkte hĳ ook nog enkele jaren als
medewerker annex bedrĳfsleider op een
melkveebedrĳf in de Betuwe. Maar het
kon allemaal zĳn echte verlangen niet bevredigen. ‘Het liefst wilde ik gewoon zelf
gaan boeren. De vrĳheid, de drive van een
eigen bedrĳf en het ontspannen genieten
van wat je doet, waren mĳn redenen
om naar mogelĳkheden te zoeken’, vertelt Van Deelen. ‘Ik ben destĳds ook in
Denemarken gaan kĳken en we hebben
ook naar de geitenhouderĳ gekeken’, vertelt Dick, samen met zĳn vrouw Rosita
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kerĳ met bekende koefamilies als die
van de Cinderella’s. In vĳf jaar tĳd is het
bedrĳf grotendeels opnieuw ingericht en
biedt het plaats aan maar liefst 175 stuks
jongvee. ‘Maar zelf melken bleef altĳd in
mĳn achterhoofd zitten.’
Die optie kwam dichterbĳ toen de overname van het bedrĳf vorig jaar actueel
werd. ‘Mĳn schoonvader wilde gezien
zĳn leeftĳd graag alles geregeld hebben.
Maar in die vĳf jaar was ik er inmiddels
achtergekomen dat overname op basis
van jongveeopfok niet zou gaan lukken.
Veehouders betalen gewoon niet voor
jongvee wat het waard is. Wat dat betreft missen we veilingen in Nederland.’
Dus begon Van Deelen te rekenen met
het starten met melken vanaf april 2015.
‘Het ondernemingsplan hebben we voor
90 procent zelf geschreven om goed in
beeld te hebben wat bepaalde keuzes
voor consequenties hebben.’

Saldo grootste uitdaging
Inmiddels is de overname achter de rug
en staan melkstal en melktank bĳna
klaar om te starten. Vanaf april begint
ook de melklevering. ‘Tussen maart en
december kalven er bĳna zeventig vaarzen. We willen gebruiksvee blĳven verkopen zodat we einde van het jaar circa
vĳftig koeien melken. Het idee is om dit
te blĳven combineren met bĳna drie dagen paringsadvies. Maar na de opstart
moet het bedrĳf rendabel zĳn los van
het paringsadvies. Hierdoor moet er ook
ruimte zĳn om eventueel personeel in te
zetten als ik op pad ben voor advies.’
Als grootste uitdaging van de start
noemt Van Deelen ‘een goed saldo’. ‘En
dan bedoel ik de verhouding tussen opbrengsten en kosten. Over de actuele

melkprĳs wil ik het niet hebben, die
moet je over de lange termĳn bekĳken.
In het ondernemingsplan zĳn we voor
deze lange termĳn uitgegaan van een
melkprĳs van 31 eurocent.’
Richting de toekomst wil Van Deelen
langzaam uitbreiden naar zo’n 80 melkkoeien. ‘Omvang vind ik niet het belangrĳkste voor een gezond melkveebedrĳf.
Het gaat meer om efficiënt en preventief
werken. Ook vanwege mĳn combinatie
met het paringsadvies moet je niet te
veel brandjes hoeven blussen.’
Daarnaast wil hĳ liever actief blĳven in
de fokkerĳ in plaats van snel groeien.
‘We verzorgen ook een groep foktechnisch hoogwaardig jongvee
voor Diamond Genetics. Dat levert een mooie bĳdrage aan het
inkomen en ik heb er erg veel
liefhebberĳ in’, vertelt Van
Deelen, terwĳl hĳ de ene na
de andere internationale pedigree oplepelt.
‘De fokkerĳactiviteiten zorgen voor een mooie basis in
de veestapel met af en toe
een leuk financieel extraatje.
En dat is ook het mooie: als je
nu een stap meer zet, doe je dat ook
echt voor jezelf.’ l

Dick van Deelen:
‘Over de actuele
melkprĳs wil ik het niet
hebben, je moet die
over de lange termĳn
bekĳken’
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